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Sammanfattning 
Antalet datahallar och deras kapacitet ökar över hela världen. Den energi som används 
i dessa datahallar och utsläppen orsakad av driften ökar i samma takt. Den totala 
användningen av energi i datahallar kommer att fördubblas från 2008 till 2011 baserat 
på rådande trender. Forskningen inom detta område visar att utsläppen från datahallar 
kommer att överstiga nivån för flygtrafikens utsläpp år 2020. I det index vilket används 
för jämförelse av energieffektiviteten i datahallar idag, PUE, saknar en del information. 
Det kan inte jämföra olika typer av lösningar för kylning och tar inte i beaktande den 
stora mängd värme som produceras i en datahall. Denna utveckling och bristerna i det 
befintliga indexet kräver ett bättre sätt att mäta energieffektiviteten i datahallar.  
Denna rapport föreslår ett förändrat index, vilket kan jämföra olika kyllösningar såsom 
fjärrkyla med kylmaskiner. Det föreslagna indexet ger också en bättre värde till 
anläggningar vilka återanvänder den värmeenergi som produceras av servrar och av 
kylmaskinerna. Arbetsnamnet för detta nya index var NPUE, Net Power Usage 
Effectiveness. Detta namn kan komma att ändras före en introduktion på marknaden.  
De stora förändringarna från PUE till NPUE kan sammanfattas som: 

• NPUE mäter nettoenergiflödet till och från datahallen, PUE mäter endast 
elektrisk energi eller effekt till datacentret.  

• NPUE mäter den energi vilken används under en period på 12 månader.  
Nettoenergiflödet till och från datahallen innehåller energi i andra former än elektrisk 
energi, såsom kylenergi i form av fjärrkyla till datahallen och värmeenergi som levereras 
från datahallen.  
För att få en tydligare bild av datahallens effektivitet och miljöpåverkan kompletteras 
NPUE med en deklaration vilken innehåller ytterligare några jämförande uppgifter. 
Dessa är uppgifter om miljöpåverkande utsläpp, i form av CO2, NOx och SOx, i 
huvudsak från den energi som används i datahallen. Den innehåller en jämförelse av 
säkerheten hos infrastrukturen i anläggningen, vilken bygger på Tier-nivåer, samt en 
jämförelse av hur väl servrarna utnyttjas i datahallen. 
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Abstract 
The number of data centers and their capacity is increasing throughout the world. The 
energy used in these data centers and the emissions from the use are increasing at the 
same rate. The total use of energy will double from 2008 to 2011 based on the trends in 
data centers use. Research in this area says that the emissions from data centers will 
have surpassed the level of airline traffic in 2020. The index used today to compare how 
efficient a data center is, called PUE, is lacking some information. It is not able to 
compare different kinds of cooling solutions and it does not take in account the large 
amount of heat produced in a data center. This development and the limitations of the 
existing index calls for an improved way of measuring energy efficiency in data centers. 
This thesis suggests a changed index, which can compare different cooling solutions 
such as district cooling compared to chillers. The suggested index also gives a better 
number to facilities that re-use the heat energy produced by the servers and the chillers. 
During this work the new index has been called NPUE, Net Power Usage Effectiveness. 
This name might be changed before an introduction to users and the market. 
The major changes from PUE to NPUE can be summed up as: 

• NPUE measures the net energy flow to and from the data center, where PUE 
measures the electric energy or power delivered to the data center. 

• NPUE measures the energy used over a period of 12 months. 
The net energy to and from the data center incorporates energy in other forms than 
electric energy, such as cooling in the form of district cooling to the data center and heat 
energy delivered from the data center. 
NPUE is supplemented by a few more data about the facility. These are data of 
emissions, in the form of CO2, NOx and SOx, from the energy used in the data center. It 
includes a comparison of the security of the infrastructure in the data center based on 
Tier-levels. Finally a comparison of how efficient the data center is using the servers. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel beskriver kort bakgrunden och frågeställningar vilka har behandlats under 
utförandet av detta examensarbete. En kort introduktion till problemställningen och varför den 
är viktigt samt vilka avgränsningar arbetet haft. 

1.1 Bakgrund 
Antalet datahallar ökar och den totala energiförbrukningen för datacenters i världen dubbleras 
mellan 2008 och 2011 och utsläppen från datahallar kommer att vara i nivå med 
energiförbrukningen för den globala flygtrafiken år 2020 om trenderna håller i sig.1 Detta och 
ökade miljökrav både från regeringar och från konsumenter föranleder en utveckling av ett bra 
sätt att mäta och jämföra energieffektiviteten i datahallar, både utifrån energiförbrukning men 
även hur stor miljöpåverkan energibehovet har. Kort beskrivet är en datahall en samling av 
servrar på ett ställe där antingen brukaren äger anläggningen själv eller där man köper utrymme 
hos en leverantör av datahallstjänsten. Kring datahallen finns en del infrastruktur för att driva 
den utan avbrott. Förenklat ser energiflödet ut som följer, el och kyla stoppas in i anläggningen 
och värme och datakraft i form av trafik, lagring och processer kommer ur anläggningen.  
Ett existerande mätindex kallat PUE (Power Usage Effectiveness) används av många av de stora 
aktörerna i branschen. Detta index har dock sina begränsningar då det endast är en kvot mellan 
den totala elenergi, alternativt effekt, vilken förbrukas i anläggningen och den elenergi, 
alternativt effekt, vilken förbrukas av IT-utrustningen. Detta index tar inte hänsyn till ett antal 
aspekter vilka kan behövas för att jämföra olika datahallars effektivitet. En datahall med dess 
kylanläggning producerar stora mängder värme vilken kan återvinnas för uppvärmning av 
intilliggande fastigheter eller levereras till ett fjärrvärmenät. Detta är något som minskar 
energibehovet i stort men det befintliga indexet tar inte hänsyn till om denna återvinning sker. 
CO2-utsläpp och andra miljöpåverkande faktorer finns inte heller som faktorer i PUE. Så en 
anläggning som drivs av el från vattenkraft kan ha samma index som en vilken drivs av el från 
fossila bränslen. Inte heller om anläggningen är ineffektiv i den meningen att IT-utrustningen 
slukar ström tas hänsyn till utan detta förbättrar snarare indexet. För de anläggningar som 
använder sig av externt producerad kyla, saknas ett sätt att räkna in den energi som åtgår för 
produktionen av denna. I detta fall räknas bara energi vilken förbrukas lokalt, såsom energi för 
distributionspump och styrsystem, in i PUE. Detta ger ett väldigt bra värde jämfört med de 
anläggningar som producerar sin egen kyla. PUE fungerar bäst för en datahallsanläggning med 
egen kylmaskin och ingen energiåtervinning, vid andra tekniska lösningar och energileveranser 
ut eller in från anläggningen fungerar detta jämförelsetal mindre bra. 
Mycket är gjort i avseende på olika lösningar för att effektivisera kylning i datahallar men det 
åtgår fortfarande mycket energi för att driva dessa. Om man utöver att implementera dessa 
lösningar på olika sätt kan återvinna värme och med hjälp av energimätning kan analysera toppar 
och dalar i energianvändningen kan man förhoppningsvis minska energibehovet på sikt. 
Examensarbetet utförs i samarbete med Enaco AB och arbetsgrupp bestående av medlemmar ur 
EKO-föreningen. Enaco AB2 är ett företag som projekterar, bygger och servar datahallar, 
serverrum och andra teknikrum. Företaget har funnits sedan 1977 och har idag c:a 90 anställda. 
EKO3 är en intresseförening för fysisk datamiljö vilken grundades 1986 som en intresseförening 
för Enacos kunder. År 1994 öppnades förening för andra intresserade och består idag av 65 
medlemmar, både användare och leverantörer. Denna arbetsgrupp bestod av fyra personer från 
fyra olika företag i datahallsbranschen, tre användarföretag och Enaco. Gruppen har utnyttjats 
för diskussioner och som bollplank för idéer och har bistått med kunskap, idéer och insikt i 
branschen. 

                                                
1 http://www.nytimes.com/2008/06/17/technology/17data.html?pagewanted=2&_r=3 
2 http://www.enaco.se/ 
3 http://www.eko-fysiskdatormiljo.se/ 
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1.2 Problembeskrivning & mål 
Det index som är vedertaget i branschen har sina klara brister och ger bara en del av bilden vad 
det gäller energieffektiviteten hos en datahallsanläggning. Utgångspunkten från uppdragsgivaren 
har varit att skapa en ny metod för jämförelse för att från både ägarsidan och kundsidan skapa en 
mer miljömedveten inställning till energiförbrukningen i datahallar. Denna förändrade metod 
skall innefatta olika typer av anläggningar och lösningar för energieffektivitet, samt ta hänsyn till 
återvinning av energi. Genom att kartlägga energiflöden och lösningar för infrastrukturen i olika 
datahallsmiljöer utarbeta denna jämförelsemetod för energieffektivitet och miljöpåverkan. Detta 
för att på ett mer övergripande och om möjligt på ett mer rättvist sätt kunna jämföra olika 
leverantörer av datahallslösningar och serverplatser så att presumtiva kunder kan kunna välja det 
mest hållbara och ekonomiska alternativet. Genom att koppla energiförbrukningen till 
energileverantörens utsläpp kan andelen utsläpp i den specifika anläggningen erhållas, främst i 
form av CO2.  

De frågeställningar som i huvudsak har behandlats i arbetet är följande: 

• Vilka energiflöden är relevanta gällande energieffektivitet i en datahall? 

• Hur skall olika tekniklösningar värderas i ett jämförande index? 

• Vilka övriga data är relevanta att jämföra mellan olika datahallar? 

• Vilka jämförelsedata är relevanta i en energideklaration? 

Detta arbete har som mål att skapa ett jämförelseindex eller en jämförelsemetod som är mer 
rättvisande och tar hänsyn till faktorer som återvinning av överskottsvärme, användning av 
fjärrkyla, energisnål IT-utrustning, hur elenergin produceras och övriga aspekter vilka är 
relevanta i denna typ av anläggningar. Målet innefattar även att metoden skall innefatta 
redovisning av CO2-utsläpp och andra miljöpåverkande utsläpp samt att på ett enkelt sätt kunna 
överföra data från anläggningens miljöpåverkan till den årliga hållbarhetsredovisningen, vilken 
blir vanligare och till och med krav i vissa företag. För att få hela bilden av hur grön en datahall 
eller IT-anläggning är bör ett sådant system kopplas samman med någon form av livscykelanalys 
på både serverparken och hela anläggningen. Datorer och servrar är mer eller mindre 
förbrukningsvaror då krav på prestanda och utvecklingen av nya applikationer kräver att 
utrustningen är uppdaterad. Denna livscykelanalys är dock inte inkluderad i detta arbete. 
Förhoppningen är att det i slutändan skall leda till vinster för både miljö och ekonomi med en 
minskad energiförbrukning. 

1.3 Avgränsningar  
Undersökningen och utarbetandet av metoden avgränsas i första hand till datahallsmiljö. Om tid 
och möjlighet finns kommer även andra anläggningar att inkorporeras i det index vilket är målet 
med arbetet. Det mest optimala i samhället för att minimera energibehovet är sannolikt ett 
kretslopp där olika system för kyla, värme och övrig energiförbrukning kopplas samman. Andra 
anläggningar kommer naturligt in i denna undersökning då en återvinning av överskottsvärme 
kräver en destination. Det vore intressant att titta på energisystem i ett större perspektiv men då 
tiden är begränsad avgränsas arbetet till huvudsystemet och de mest närliggande systemen. 
Arbetet sker i samarbete med en konstruktör och leverantör av datahallsanläggningar och 
litteraturen inom området är knapphändig. Detta innebär att den kunskap om hur en sådan 
anläggning byggs, delvis begränsas till de metoder de använder sig av. 
De data vilka beräkningar och utvärderingar baseras på kommer från datahallar i nordiska 
förhållanden. Arbetets mål är att jämförelsen skall vara giltig för datahallar i hela världen. 
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1.4 Metod 
Arbetsgången i projektet har i stora drag bestått av informationsinhämtning, studiebesök, 
teknikinventering och utarbetande samt testning av jämförelsemetoder. 
Inhämtning av bakgrundsteori och information har skett från litteratur, produktbeskrivningar och 
samtal med både konstruerande, säljande och byggande personal samt personal i företag vilka 
driver och underhåller datahallar. Litteraturen har bestått av böcker inom termodynamik och 
energi, så kallade ”White Papers” från olika instanser och andra tekniska rapporter vilka 
behandlar området. Ett white paper4 är i grunden en kort uppsats eller skrift vilken tar upp en 
ståndpunkt eller en lösning på ett problem, denna typ av publikationer är vanliga i tekniska 
sammanhang för att marknadsföra eller introducera en teknisk innovation eller produkt. 
Produktbeskrivningarna har hämtats från olika leverantörer av infrastruktur för datahallar för 
produkter såsom kylmaskiner, serverracklösningar, fläktar och mätutrustning. Dessa har 
mestadels använts för att förstå hur systemen i en datahall fungerar och för att inventera vilka 
olika tekniker och lösningar som finns för att bygga upp systemen. Samtalen med de olika 
yrkesgrupperna har genomförts för att få en bredare bild av verksamheten och problematiken 
kring jämförelser av olika datahallar och deras olika tekniska lösningar. Studiebesöken har 
genomförts med samma syfte som produktbeskrivningarna, samt för att på plats se hur en 
datahall fungerar och är uppbyggd. 
Jämförelsemetoden har utarbetats utifrån fysiska definitioner vilka har anpassats och modifierats 
för den aktuella tillämpningen. Den information vilken inhämtats under första delen av arbetet 
har legat till grund för de antaganden och val vilka har gjorts under utarbetandet av 
jämförelsemetoden. 
 

                                                
4 http://en.wikipedia.org/wiki/White_paper 
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2. Referensram 
Referensramen är uppdelad i teoretisk bakgrund kring energi och effektivitet, en genomgång av 
tekniken kring datahallar och förklaring av det existerande indexet, PUE. 

2.1 Energi – kvalitet och hushållning 
Energi finns i en mängd olika former och tillstånd med olika kvalitet. De olika formerna och 
kvaliteterna är ur utnyttjandesynpunkt olika bra för olika tillämpningar. Första och andra 
huvudsatserna i termodynamiken klargör en del av det som finns att tänka på inom utnyttjande 
av energi. Den första huvudsatsen behandlar det faktum att energi inte kan förstöras utan bara 
omvandlas från en form till en annan. Till exempel omvandlingar från mekaniskt arbete till el 
och från el till värme. Den andra huvudsatsen säger att energin bara kan omvandlas från en högre 
kvalitet till en lägre kvalitet. Vid en omvandling från exempelvis el till värme, går det inte att 
reversera processen, då värme har en lägre kvalitet än el. Med detta i åtanke är det lättare att 
förstå att energi bör användas med eftertanke om det bör hushållas med energi. En högre 
energikvalitet än vad som är nödvändigt för det tänkta syftet bör alltså inte användas. 
En av de mest högvärdiga formerna är elektricitet, denna går att nyttja och lagra på ett flertal 
olika sätt. Elektricitet har dock för hög kvalitetsfaktor för att vara det mest effektiva valet i vissa 
tillämpningar. Vid uppvärmning av byggnader, till exempel, fås ett bättre utnyttjande av energi 
genom att använda elenergin till att driva en värmepump än av att utnyttja elenergi direkt i ett 
element5. Värmepumpen har en högre verkningsgrad, det vill säga ger mer värmeenergi per 
använd elenergi, än ett direktverkande elelement. Att hushålla med energi handlar alltså till viss 
del om att utnyttja rätt form av energi till rätt område. Finns möjligheten att utnyttja överskotts- 
och spillvärme till närliggande värmebehov bör detta utnyttjas. Energianvändningen i samhället 
idag är allt för ofta av för hög kvalitet för sitt ändamål. Till mycket skulle en lägre kvalitet kunna 
utnyttjas och energianvändningen i stort minska till förmån både för ekonomi och miljö. Ett 
kvalitetsmått på energins möjlighet att åter utnyttjas som arbete är exergi. Mekaniskt och 
elektrisk energi är de former vilka är högst på kvalitetsskalan, de innehåller 100% exergi. Exergi 
kan sägas vara den delen av tillgänglig energi som helt och hållet går att utvinna till 
högkvalitativ energi återigen. I fallet värme går bara en del att användas till att uträtta mekaniskt 
arbete eller omvandlas till el. Värme av hög temperatur har ett högre exergiinnehåll jämfört med 
värme låg temperatur6. Utifrån denna går det att definiera en kvalitetsfaktor vilken anger hur stor 
del av den tillförda eller tillgängliga energin som omvandlats till nyttig energi2. Exergi är det 
vilket förbrukas i energiomvandlingar, varför detta bör ta hänsyn till vid val av energiform. Den 
del energi vilken inte kan utnyttjas till arbete kallas anergi, till exempel spillvärme. I fallet 
datahallar är denna del dock möjlig att delvis använda för uppvärmningssyften. Exergiinnehållet 
är för lågt för att utnyttja till arbete, men har fortfarande värde i form av värme. Energi består 
således av exergi och anergi och andelen av dessa två beståndsdelar anger energins kvalitet. 
Tekniker finns för att använda förnyelsebar energi av olika former, där flera av dem inte har 
någon effekt på klimatet eller miljön under drift, men däremot påverkar de i tillverkningsfasen 
eller den visuella miljön. Exempel på detta är vindkraft och solkraft där kraftverken och 
panelerna gör en skillnad i närmiljön. De förnyelsebara energislagen kallar Mats Areskoug5 för 
flödande energi. De är sådana flöden som sol-, vind- och vattenenergi, geotermisk energi och 
gravitationsenergi. Dessa flöden finns i naturen vare sig vi väljer att utnyttja dem eller inte. De 
flesta förnyelsebara energislag bygger på någon form av dessa flöden. Många biobränslen har sitt 
ursprung i växter som är beroende av sol- och vattenflöden. Även den värme vilken utnyttjas i 
värmepumpar har sitt ursprung i denna typ av flöden, nämligen solvärme. Kan dessa naturliga 
flöden användas utan att det görs en för stor inverkan på naturen och miljön är det en bra och 
ofta billig källa till energi.  
                                                
5 Areskoug (2007) 
6 Ekroth, Granryd (2006) 
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I fallet med datahallar kan flödande energi i första hand utnyttjas till kyla, dels i form av kyla i 
berggrunden och i sjöar, hav och vattendrag och dels i form av kyla i luften i de delar av världen 
där det är kallt nog under delar av året. Detta kallas frikyla, mer om det i avsnitt 2.6. 
Hushållning med energi inom kylprocesser grundar sig till stor del i termodynamiken, flöden och 
omvandlingar av olika slag och i olika riktningar. För att kunna göra detta på ett energieffektivt 
sätt måste konsten att utnyttja energi på rätt sätt, till rätt syfte och rätt kvalitet bemästras. 

2.2 Energiutnyttjande & energiresurser 
Enligt föregående avsnitt utnyttjas energi bäst i den form vilken är lämpligast för det tänkta 
syftet, på så sätt hushåller man bäst med den energi som finns tillgänglig. En ytterligare aspekt 
på utnyttjande av energi är att ta tillvara på överskott i de fall där det uppstår. En kylmaskin 
levererar exempelvis mer värme än kyla och kan detta överskott användas i en annan process 
sparar det energi i form av exempelvis ersatt fjärrvärme. Ett sätt att ta tillvara på de resurser som 
finns till hands eller skapas i processer är att inventera närliggande system och se om det finns 
avsättning för detta överskott i dessa system. Det finns även en hel del lösningar för att lagra 
energi från en period med överskott till en period med behov. Möjligheterna kring kyllagring har 
undersökts vilket sammanfattas nedan med ett antal exempel. Denna lagring kan ske både för 
mindre mängder och för större mängder kyla eller värme, lösningarna varierar dock något. 

• Akviferer7 En akvifer är naturliga underjordiska vattenmagasin vilket kan utnyttjas till att 
både lagra värme och kyla. Dessa kan utnyttjas i större energisystem för att minska det yttre 
energibehovet och ta till vara på säsongfluktuationer. Ett exempel på det är Akterns 
värmepumpsanläggning i Västra Hamnen i Malmö där kyla lagras under vintern och värme 
under sommaren i en akvifer. Kylan nyttjas sedan under sommaren och värmen under 
vintern8. 

• Ackumulatortankar Principen är densamma som med akviferer, men ackumulatorerna är i 
mindre skala och är tillverkade. Dessa tankar finns i de många kylanläggningar bland annat 
för att klara en omställning till ett större kylbehov, jämna ut flöden och belastning på 
kylmaskiner eller vid en omställning till drift med nödsystem. Det finns även större tankar i 
en del system för fjärrkyla9 för att jämna ut kylproduktionen över dygnet. Norrenergi har en 
40 meter hög tank vid Huvudstabron i Solna. 

• Marklagring Detta sker i borrhål i marken, även denna lösning bygger på lagring i vatten 
liksom akvifer och ackumulator. I princip är det en tillverkad akvifer men i en annan form. I 
dessa kan man lagra både värme och/eller kyla samt använda som säsonglager. Ett av de 
första markvärmelagren finns i Luleå och sattes i bruk 1982, detta lager är dock inte i drift 
längre10. 

• Isbankar11 Denna metod används i mindre skala för att lagra kyla lokalt under perioder med 
lägre kylbehov för att få en jämnare belastning och högre verkningsgrad på t.ex. 
kylmaskiner. Genom detta förfarande kan man spara energi genom att utnyttja möjligheten 
att använda en mindre kylmaskin än vad som krävs vid toppbelastning och använda den 
lagrade kylan under dessa perioder. I en anläggning där man har stort kylbehov dagtid kan 
man ta kylenergi från isbanken i kombination med kyla från kylmaskinen. Under natten då 
kylbehovet minskar, laddas isbanken med kylan från kylmaskinen, på så sätt får man en jämn 
belastning och högre verkningsgrad på kylmaskinen. En isbank kan även utnyttjas som 

                                                
7 http://www.ne.se/lang/akvifer 
8 http://www.eon.se/upload/eon-se-2-0/dokument/privatkund/produkter_priser/fjarrvarme/lokala-
fjarrvarmesidor/Aktern_E.ON.pdf 
9 http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrkyla/ 
10 http://www.e-
magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gIssue=9&gTitle=&gYear=2008&gKey=sg3s0hgc&gAvailWidth=1014&g
AvailHeight=733&gInitPage=9&gHotspot=0 
11 http://www.calmac.com/products/icebank.asp 
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nödkyla. Om det ordinarie kylsystemet slutar fungera eller tappar i kapacitet kan isbanken 
användas under en period, så länge det finns kyla i systemet. 

• Säsongslager Detta används oftast för att lagra kyla, exempelvis genom att snö eller is samlas 
i ett lager under vinterhalvåret och sedan används under sommarhalvåret för kyla. Sundsvalls 
sjukhus använder sig sedan år 2000 av en sådan anläggning12. Denna typ av kyla skulle gå att 
använda på ett flertal platser i Sverige, om den bortforslade snön från snöröjningen samlas 
upp och läggs i ett sådant lager. I Sundsvall har snökanoner använts under vintrar med för lite 
naturlig snö, detta visat sig vara ekonomiskt lönsamt i förhållande till att skapa kylan med 
kylmaskiner.  

Genom att använda sig av tekniker för energilagring och se till större system, utöver den enskilda 
anläggningen, för avsättning av överskott kan det totala behovet av energi i samhället minska. En 
ökad sammanlänkning av olika system gör att energin kan utnyttjas på flera sätt eller flera 
gånger, exempelvis genom att även använda den varma sidan på en kylmaskin till uppvärmning. 
Om detta utnyttjas både i liten och i stor skala ger detta en minskning av det totala 
energibehovet. Även genom att bättre utnyttja de resurser som finns i naturen kan behovet av 
tillförd energi minska ytterligare. I slutändan leder detta till minskad användning av fossila 
bränslen och minskade utsläpp. En effektivare energianvändning ger vinster både ekonomiskt 
och för miljön. 

2.3 Allmänt om energiflöden och energiomvandlingar i processer 
För de flesta processer inom alla delar i samhället krävs energi av ett eller annat slag. I de flesta 
processer och fastigheter sker ett antal olika energiomvandlingar. Dessa kan vara i ett antal olika 
former, från el till värme, bränsle till värme, el till kyla och så vidare. Dessa omvandlingar 
kompletteras med flöden till de olika delar av processen där energin behövs. Kyla till den del där 
det behövs och värme till andra delar och så vidare. Inom industrinäringen skapas ofta stora 
mängder värme, det har blivit allt vanligare att denna värme används till uppvärmning av de 
egna lokalerna, såsom anslutande kontor. I de industrier där större mängder värme produceras 
överförs den i vissa fall till lokala fjärrvärmenätet eller utnyttjas till att producera el. Inom 
butiksnäringen, särskilt då livsmedelsbutiker, används den värme som genereras i kylprocesser 
för kyl- och frysdiskar allt oftare till att värma upp butiken. Denna typen av systemtänkande kan 
ge stora besparingar. För att få kontroll över energiflöden kan en energikartläggning vara en bra 
start. Denna kan sedan ligga till grund för ett större systemtänkande och besparingar. Ett bra 
hjälpmedel för att göra en kartläggning kan vara Energimyndighetens handbok13. 

2.4 Energiflöde i datahallar 
De huvudsakliga energiflödena in i en datahall är kylenergi och elenergi och flödet ut från 
datahallen består av värme. Enkelt beskrivet ser flödet ut som följer, dock lite beroende på 
kylmetod. Elenergi in i datahallen ger energi till infrastrukturen, denna består av UPS, 
kylanläggning och övrig el såsom belysning och andra stödfunktioner. UPS-aggregaten ger el till 
datorerna och servrar. UPS förklaras mer i detalj i kapitel 2.5 ”Elförsörjning”. Servrarna och 
datorerna avger värme, all elenergi vilken matas in i dessa kommer ut som värme. Datorer 
fungerar bäst i en relativt låg omgivningstemperatur, så det krävs kyla för att hålla denna 
temperatur på en bra nivå. Denna kyla produceras i huvudsak på tre olika sätt, som fjärrkyla, 
frikyla eller från en kylmaskin. Kylan matas via en köldbärare in i datahallen från kylcentralen 
för att erhålla den önskade temperaturen, i denna process värms köldbäraren upp av värmen från 
datorerna. Denna uppvärmda kylbärare går åter till kylcentralen och beroende på kylmetod kyls 
det ned på olika sätt igen. I fallet kylmaskin övergår värmen till den varma delen av kylkretsen, 
kylmediet, och kyls delvis bort via kylmedelskylare eller tas om hand i en värmeåtervinning, 
                                                
12 http://miljonytta.se/byggnader/lagrad-sno-ger-fjarrkyla/ 
13 http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Kartlagg-energianvandningen/ 
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oftast via värmeväxlare. I fallet fjärrkyla överförs värmen i en värmeväxlare till fjärrkylenätets 
returledning. I fallet frikyla är principen densamma som med kylmedelskylare, men med den 
skillnaden att man utnyttjar mer av den kalla omgivningen för att kyla ned kylmediet. Mer om 
kylmetoder i avsnitt 2.6 ”Kylanläggning”. 
I figur 1 redovisas en övergripande beskrivning av dessa energiflöden i en datahall. 
Konfigurationen i bilden med frikyla, fjärrkyla och kylmaskin är ovanlig, det skulle dock gå att 
bygga anläggningen på detta sätt. Oftast ser kyllösningen annorlunda ut, endast ett eller två 
system finns för kylningen. De principiella flöden som redovisas i bilden stämmer överens med 
de mest vanliga lösningarna för en datahall. Dessa flöden är ofta i verkligheten uppdelade på 
flera mindre flöden, dels för säkerhet i anläggningen och dels för att det krävs då det handlar om 
större anläggningar, men de redovisas här som sammansatta flöden för att ge en enklare bild.  
 

 

Figur 1. Principbild över energiflöden i en datahall 

2.5 Elförsörjning 
Elförsörjningen i en datahall kan vara konfigurerad på olika sätt men är i huvuddragen 
densamma. Nedan följer en kort beskrivning av hur det fungerar, se figur 2. 

 
Figur 2. Principiell bild över elförsörjningen i en datahall 
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I grunden kommer kraftförsörjningen från elnätet, vid högspänning via en transformator, och 
sedan vidare till ett ställverk eller elcentral där strömmen fördelas till de olika delarna i 
anläggningen. I vissa anläggningar kommer elförsörjning från egna kraftverk, såsom 
dieselkraftverk, detta är dock ovanligt, åtminstone i Sverige. Ställverket matar anläggningens 
delar antingen direkt eller via UPS-enheter. UPS står för Uninterrubtible Power Supply, detta 
aggregat ger, som namnet säger, en obruten kraftmatning med hjälp av batterikraft. Detta 
aggregat omvandlar först växelspänningen från ställverket till likspänning och omvandlar sedan 
likspänningen tillbaka till växelspänning. Omvandlingarna har två funktioner, den ena är 
laddning, mestadels underhållsladdning, av batterierna och till detta krävs likspänning. Den 
andra funktionen är att omvandlingen jämnar ut spikar från elnätet vilket ger en stabilare och mer 
störningsfri matning av datorerna. Vanligtvis har man flera UPS-enheter för försörjningen av 
datahallen. I huvudsak är det datorerna som får ström från UPS-enheterna, men i vissa datahallar 
försörjs även andra mindre delar via dessa. Anledningen till att man använder dessa aggregat är 
att säkra att servrarna aldrig står utan ström, då detta kan ha konsekvenser för användarna samt 
att genom den mer stabila matningen ge servrar en längre livslängd. Vid strömavbrott från 
elnätet försörjs anläggningen av batterikraften från UPS-enheterna till dess att 
reservkraftanläggningen startar och kan mata ställverket med el. Reservkraften är oftast en eller 
flera dieseldrivna generatorer.  
Övriga delar i anläggningen försörjs direkt från ställverket. Till dessa delar hör kylanläggningen 
med kylmaskin, pumpar, styrsystem och fläktar, allmän el såsom belysning och övrig utrustning 
som behöver ström. Den matning som krävs för ett värmeåtervinningssystem är till den 
värmeväxlare inklusive pump vilka krävs för att systemet skall fungera. 
Systemen har ofta en inbyggd redundans för att säkerställa anläggningens funktion om någon del 
skulle sluta fungera. Denna redundans kan finnas i både kraftförsörjningen och i 
kylanläggningen. Exempelvis kan man ha en extra UPS-enhet för fallet att en av de andra 
fallerar. Denna redundans finns i olika nivåer, de vanligaste är de som brukar benämnas N+1 och 
N+N. N+1 innebär att det finns en extra än vad som behövs för att driva anläggningen. Behövs 
fyra UPS-enheter för normal drift, finns det fem för att ha en högre säkerhet vid eventuella 
driftstopp eller service på en enhet. N+N betyder att det finns dubbla uppsättningar av de system 
vilka krävs för att driva anläggningen. N+N kan även kallas 2N eller benämnas som full 
redundans. 

2.6 Kylanläggning 
I huvudsak finns tre olika sätt att få kyla till anläggningen, kylmaskin, frikyla och externt 
producerad kyla, oftast fjärrkyla. Många anläggningar använder en kombination av dessa. 
Frikyla från luft finns tillgänglig endast under delar av året, i det fallet behöver anläggningen 
kompletteras med antingen kylmaskin eller externt producerad kyla. En övergripande bild av en 
kylanläggning kan ses i figur 3. 
Kylanläggningen med kylmaskin består i huvudsak av två separata kretsar, allmänt kallade den 
kalla och den varma sidan, eller köldbärarsidan och köldmediesidan. Den kalla sidan, 
köldbärarsidan, är en krets vilken går igenom kylmaskinens kallas sida, via en pump, till 
datahallen för att leverera kyla. Den varma sidan, köldmedelssidan, är kopplad till 
kylmedelskylare, kyltorn eller annan lösning för att transportera bort värme. Denna värme släpps 
bara ut till omgivningen utan att tas tillvara. På denna sida finns potentialen att istället via en 
värmeväxlare ta ut värmen och kyla mediet innan det går tillbaka till kylmaskinen. Den värme 
vilken kan tas ut i värmeväxlaren kan återvinnas för att värma upp övriga delar av byggnaden, 
intilliggande byggnader, ledas ut i fjärrvärmenätet, nyttjas för tappvarmvatten eller annan 
process där värme behövs. Utöver värmeväxlare kan det tänkas ett system med en ytterligare 
värmepump för att öka temperaturer på utgående värme, på detta sätt har värmen fler 
användningsområden. Här finns en stor potential till energibesparingar då denna värme sällan 
utnyttjas. De flesta något större anläggningar har flera kylmaskiner inkopplade. En fördel med 
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flera maskiner är att man vid låg belastning kan stänga ner en av dem och få högre verkningsgrad 
på de som fortfarande är i drift. En nackdel kan vara att det ofta är dyrare med flera maskiner 
med mindre kyleffekt än en med stor kyleffekt. En typisk temperaturskillnad i den kalla kretsen 
på en anläggning med kylmaskin är 5 grader, 7 grader på ingående till datahallen och 12 grader 
på returen från datahallen. Kylmaskiner finns en hel mängd olika på marknaden med olika 
verkningsgrader och fabrikat. Deras effektivitet beror till stor del av kompressorns effektivitet 
och varierar med temperaturerna på den kalla och varma sidan. 
 

 
Figur 3. Principiell bild över en kylanläggning 

En kylanläggning med fjärrkyla består i princip alltid av en värmeväxlare där fjärrkylesystemet 
är kopplad på den ena sidan och kylkretsen för datahallen är kopplad på den andra sidan. En 
typisk temperaturskillnad för fjärrkyla är 10 grader, 8 på ingående från och 18 på returen till 
fjärrkylesystemet. Detta beror till stor del vad leverantören av fjärrkylan kräver. 
En kylanläggning vilken utnyttjar frikyla är i princip alltid kombinerad med antingen fjärrkyla 
eller kylmaskin, i vissa fall bägge två. Hur den är kopplad till systemet beror på hur resten av 
anläggningen ser ut. Frikylekretsen kan vara kopplad med värmeväxlare likt fjärrkylan, den kan i 
vissa fall vara kopplad direkt på kylkretsen in till datahallen. Den kan även vara kopplad på en 
krets via kylmaskinen, så att kylan kan späs på av kylmaskinen vid behov. Frikyla finns i flera 
olika former där den vanligaste i svenskt klimat är kall uteluft, denna går att utnyttja upp till 5-
8ºC. Andra former av frikyla är att hämta kyla från berg, mark eller sjövatten.  
Fjärrkyla finns i de flesta större städer i Sverige. Det energibolag vilket sköter 
fjärrvärmedistributionen i staden har ofta även ett nät för fjärrkyla. Det finns ett antal olika 
tekniker för att åstadkomma denna kyla. Ett flertal får överskott av kyla när de producerar värme 
till fjärrvärmenätet och andra lagrar kyla under vinterhalvåret med hjälp av olika tekniker. 
Ytterligare tekniker finns för att minska behovet av kylmaskiner, bland dessa finns isbankar och 
lagring av kyla i marken och akviferer, underjordiska vattenmagasin. Isbankar utnyttjar 
kylmaskinerna när deras kylkapacitet inte behövs för att kyla ned datahallen. Kylan leds då till 
en anordning som lagrar kylan i det som kallas isbank. Denna kyla kan sedan tas ut antingen som 
nödkyla eller när kylbehovet är stort för att avlasta kylmaskinen. Lagring av kyla i marken och 
akviferer är inte så vanliga och de senare finns mestadels i större anläggningar för fjärrkyla. 
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Kylsystemet bygger på att man kyler ner köldbäraren med antingen kylmaskinen, fjärr- eller 
frikyla. Den nedkylda köldbäraren pumpas ut till datahallen där den avges till den av datorerna 
uppvärmda luften. Detta kan ske på en rad olika sätt där det vanligaste är att kyla ner luften i hela 
rummet. Detta sker med hjälp av klimataggregat vilka tar in den uppvärmda luften, oftast 
ovanifrån, och levererar den nedkyld tillbaka. Den nedkylda luften transporteras för det mesta 
under golvet, ett så kallat installationsgolv, med kalluftsutblås genom galler i golvet nära 
serverrackens insugssida. Den kalla luften passerar sedan genom serverracken, där den värms 
upp av servrarna och sedan ut på andra sidan, för att åter igen passera genom klimataggregaten. 
Klimataggregat kallas även cirkulationskylare. En mycket förenklad bild av denna process kan 
ses i figur 4. 

 
Figur 4. Förenklad kyldistribution i datahall. KA står för klimataggregat, RS för rackskåp. 

Blåa pilar är kyld luft och röda uppvärmd luft 

Ett installationsgolv bygger på att golvet höjs med hjälp av en stativlösning och golvplattor. På 
detta sätt får man ett utrymme under golvet vilket kan utnyttjas för att dra kablar, kylledningar, 
luftdistribution med mera till den plats där de behövs. Att det är uppbyggt av plattor gör att det är 
lätt att komma åt under golvet för service, eller att strukturera om i det aktuella rummet, om 
exempelvis kylluften måste ledas om. Installationsgolv är mer eller mindre standard i datahallar, 
då de är praktiska att bygga med. Ett installationsgolv kan ses i bild 1. 

 
Bild 1. Installationsgolv i blivande datahall. 

KA 

RS RS 
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De senaste åren har dock andra mer energieffektiva lösningar blivit mer vanliga. Dessa bygger 
på att den varma och kalla luften separeras. I huvudsak finns det tre olika lösningar på detta, de 
tekniska lösningarna varierar dock en del. En lösning bygger på att datahallen delas upp i kalla 
och varma gångar, där insugsidan av racken vetter mot en kall gång och utblåssidan mot en 
varm, se figur 5. På så sätt minskar blandningen av kall och varm luft och kylningen kan ske 
effektivare. 

 
Figur 5. Kalla och varma gångar i en datahall 

De andra två lösningarna bygger på att antingen den kalla eller varma luften kapslas in med 
väggar och tak mellan racken för att helt och hållet undvika att den varma och kalla luften 
blandas, se figur 6. Dessa två metoder har ofta rackmonterade klimataggregat integrerade i 
raderna med serverrack. På så sätt kan kylningen ske där den behövs, det blir en mindre mängd 
luft att kyla och variation i kylbehov regleras lättare med varvtalsstyrda fläktar i 
klimataggregaten. Dessa lösningar med varma och/eller kalla gångar finns bland annat hos 
APC14, vilka har valt att jobba med varma gångar. 

 
Figur 6. Inkapslade kalla och varma gångar i datahall. 

Ett antal andra lösningar för hur mer effektiv kyldistribution finns att tillgå. Ett exempel på detta 
är kylaggregat monterade ovanpå serverracken, dessa suger in den uppåtstigande varma luften 
från serverrackets utblåssida, kyler luften och blåser ut den på insugssidan. Dessa finns hos 
Emerson/Liebert15 och utnyttjar en del av luftens fysiska egenskaper, att kall luft sjunker och 

                                                
14 http://www.apc.com/products/infrastruxure/index.cfm 
15 http://www.liebert.com/product_pages/ProductDocumentation.aspx?id=200&hz=50 
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varmluft stiger. Schroff16 har ett system där ett kylaggregat sitter på sidan av serverracket och 
luften cirkulerar mellan rack och kylaggregat i ett inkapslat system. Ett annat exempel är 
lösningar där kylaggregaten sitter monterade i serverrackens dörrar, finns bland annat hos IBM17. 
Dessa system är vanligtvis dyrare än att bygga upp ett system med varma och kalla gångar och 
kyldistribution under golvet, men de är vanligtvis mer flexibla och minskar driftskostnaden. 
För att energieffektivisera en datahall och kringliggande anläggning krävs ett systemperspektiv 
där behov och produktion i kringliggande byggnader och system analyseras så att alla 
energiflöden kan utnyttjas på bästa sätt. Det som styr konfigurationen vid förändring av 
anläggning eller nybyggande får dels bero av tillgången på kylsätt och dels behovet och 
möjligheten till avsättning av värme i intilliggande byggnader/fjärrvärmenät. Det som är 
ekonomiskt och miljömässigt bäst för den presumtiva kunden bör väljas. 

2.7 Kretslopp & återvinning 
Energibolagen har blivit väldigt bra på att utnyttja energin på ett effektivt sätt. I de flesta fall tas 
värme från exempelvis sopförbränning tillvara, både för elproduktion, för kylproduktion och för 
fjärrvärme. Elproduktionen sker i turbiner vilka drivs av värmen från förbränningen. I så kallade 
absorptionskylmaskiner18 skapas kyla av värme. Dessa är inte så effektiva maskiner, men i stora 
förbränningsanläggningar och liknande finns en hel del överskottvärme, denna kan lätt utnyttjas 
till detta ändamål. Slutligen används energi till fjärrvärmenätet. En kombination av fjärrvärme 
och fjärrkyla i samma system är en bra kombination då behoven av värme och kyla sällan 
uppstår samtidigt, åtminstone inte topparna. I de flesta fjärrkylenät återanvänds returvärmen i 
fjärrvärmesystemet, vilket ger ett kretslopp i slutändan. Även de fjärrkylenät vilka använder sig 
av kylmaskiner återvinner värmeenergin från den varma sidan till fjärrvärme. 
För att skapa en energieffektiv lösning i en datahall bör ett system skapas vilket tar hand om det 
överskott vilket produceras. Tankarna från de större energisystemen bör kunna tillämpas även 
här, det vill säga att utnyttja energin flera gånger med kretslopp och återvinning, såsom 
återvinning av värmen från kylproduktionen. 

2.8 Effektivitet & PUE-talet 
Den vanligaste definitionen av effektivitet i en process är en kvot mellan utbyte och insatser eller 
mellan nyttigt arbete och tillfört arbete, enligt följande: 
 

� 

Effektivitet =
Utbyte
Insatser

eller =
Nyttigt arbete(energi)
Tillfört arbete(energi)

    (1) 

 
Denna definition används inom fysik, mekanik och de flesta andra vetenskaper för att erhålla ett 
tal på effektivitet eller verkningsgrad. Verkningsgrader på kylmaskiner, kylanläggningar och 
värmepumpar, ofta refererat till som COP, bygger på denna definition. Det index vilket finns 
inom branschen för att jämföra effektivitet i datahallar, PUE, bygger också på effektivitet. PUE 
har en invers vilken kallas DCE eller DCiE, detta är det egentliga effektivtetsmåttet. Detta tal 
definieras som följer: 
 

� 

DCiE =
Energi för IT−utrustning

Total Energi
eller =

Effekt för IT−utrustning
Total Effekt

  (2) 

 

                                                
16 http://www.schroff.co.uk/datacom/rechenzentrum.html 
17 http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/options/cooling.html 
18 http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrkyla/Hur-funkar-fjarrkyla/ 
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DCiE är definierad av ”the Green Grid”19, vilket är en organisation som samarbetar med många 
av de stora datorföretagen i främst USA. DCiE bygger på en tidigare definition DCE, vilken 
egentligen är samma sak. Förändringen bygger bland annat på att the Green Grid önskade ett 
större genomslag för effektivitetstalet. PUE, vilket är inversen blir således: 
 

� 

PUE =
Total Energi

Energi för IT−utrustning
eller =

Total Effekt
Effekt för IT−utrustning

  (3) 

 
Dessa två jämförelsetal kan enligt the Green Grid mätas på två olika sätt, antingen i form av 
effekt eller i form av energi. De anger tre nivåer av hur insamling av mätdata skall ske, alla dessa 
tre med olika tidsintervall20. Den enklaste nivån av dessa innebär att mätning sker av den totala 
effekten vilken går till IT-utrustningen och den totala effekten för anläggningen. Detta kan ske 
en gång i veckan eller i månaden. De mäts på ingående ström i datahallsanläggningen och på 
UPS-aggregaten. De två andra nivåerna kräver något mer mätutrustning, där effekt för utrustning 
vilken inte hör till själva datahallen skall dras ifrån. Dessa två nivåer skall mätas med tätare 
intervaller. I dokumentet finns ett tips om att mäta energi istället för effekt vilket kan ge en bättre 
bild av förbrukningen. I detta fall är rekommendationen att mätningen sker under ett år. I de 
andra fallen rekommenderas en sammanställnig av siffrorna under en längre period. 
PUE-talet är det som fått mest genomslag i branschen, det är det talet vilket anges då en datahall 
skall påvisas vara energieffektiv.  

2.10 Begränsningar hos PUE 
PUE har vilket nämndes i inledningen vissa begränsningar, de främsta av dessa är: 

• Bäst lämpat för en anläggning med egen kylmaskin 
• Tar inte hänsyn till energiåtervinning 
• Möjlighet att jämföra anläggningar med externt producerad kyla saknas 
• Möjlighet att välja effekt eller energi för jämförelsen 
• Ej länkat till utsläpp 
• Ingen koppling till serverkapacitet 
• Ej standardiserat 

                                                
19 http://www.thegreengrid.org/ 
20 http://www.thegreengrid.org/en/Global/Content/white-papers/DCiE-Detailed-Analysis 
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3. Genomförande 
Arbetet bestod till stora delar av att kartlägga olika typer av tekniska lösningar för hur en 
datahall är uppbyggd samt att kartlägga de energiflöden vilka huvudsakligen är relevanta i 
sammanhanget. Utifrån dessa två kartläggningar och samtal med personer verksamma i 
branschen utformades det förändrade indexet och energideklarationen. 

3.1 Förstudie och teoretisk bakgrund 
Förstudien inleddes med att söka fakta kring datahallar och det index, PUE, från vilket arbetet 
har sin utgångspunkt. Fakta och teori på området inhämtades till stora delar från internet, i 
huvudsak från så kallade ”White Papers”, se även avsnitt 1.4, vilka är ett vanligt sätt att sprida 
information och marknadsföra produkter inom databranschen. Litteratur på området finns i 
väldigt begränsad omfattning, den som finns behandlar beräkningar av kylanläggningar och 
termodynamik, varför den endast har använts i begränsad omfattning.  
Kring PUE söktes dels rena fakta och riktlinjer för hur detta tal används och hur mätdata för 
beräkning av talet skall samlas in. Dels söktes kritik och tankar kring vad som saknas och vad 
som skulle kunna förbättras med talet. Fakta kring PUE inhämtades till stor del från den 
organisation vilken har gått i spetsen för att få detta tal som det vedertagna index det blivit. 
Denna organisation, The Green Grid, är till stor del styrd av medlemsföretagen vilka är några av 
de stora aktörerna i databranschen, både på leverantörssidan och på användarsidan. På de flesta 
ställen där PUE nämns finns även DCiE kommenterat. Trots att de är varandra inverser får de 
flesta artiklar det att låta som att de är två skilda mätetal. Kritiken och tankarna kring PUE har 
till stora delar hittats i forum på Internet samt hos de personer vilka kontaktats för samtal och 
diskussion kring ämnet. Kritiken kommer från många skilda håll men mynnar i de flesta fall ut i 
ungefär samma tankar, indexet ger inte hela bilden och är bäst anpassat för anläggningar med 
kylning från kylmaskin. Indexet saknar dessutom helt koppling till miljöpåverkan i form av 
utsläpp, hur datorlasten ser ut och vilken säkerhet anläggningen har. Vanligtvis ökar 
energiförbrukningen med säkerhetsnivå, då extra system krävs för att kunna garantera att 
driftsavbrott inte sker och att den data vilken finns lagrad inte försvinner. För många kunder 
såsom banker, myndigheter och liknande är det av yttersta vikt att ha så hög säkerhet som 
möjligt då det kan få stora konsekvenser vid ett haveri. De flesta av dessa kräver en hög 
säkerhetsnivå med flera backupsystem för alla delar i systemet, system med inbyggd redundans. 
Andra kunder kan ha mycket lägre krav, såsom webbhotell med många hemanvändare, dessa har 
inte lika höga krav på tillgänglighet och säkerhet. 
Kring själva datahallen inleddes förstudien med en repetition av termodynamik, främst gällande 
kylmaskiner och fortsatte därefter med att försöka förstå de olika systemen i en anläggning, hur 
de är uppbyggda och hur de samspelar. Denna teori inhämtades till stora delar från den kunskap 
vilken finns inom företaget, Enaco, genom dokumentation från leverantörer av de olika systemen 
till datahallen samt genom studiebesök i olika datahallar för se hur det är uppbyggt i verkligheten 
och för att få möjlighet att fråga användare om deras synpunkter kring energieffektivitet. De 
system vilka i huvudsak studerades var de som identifierats som de stora förbrukarna i 
datahallar, servar och datorer, kylproduktion och kyldistribution. Detta kompletterades med 
litteratur inom energi och energisystem för en mer övergripande bild och för att få idéer från 
andra typer av anläggningar vilka hanterar energiflöden. 
Gällande servrar var tanken att på något sätt kunna få in deras effektivitet eller utnyttjande i det 
index eller den deklaration vilken var målet med arbetet. Efter inläsning om alla de olika typer av 
servrar som finns och alla de olika användningsoråden som finns beslutades att detta skulle 
lämnas utanför arbetet. Det skulle innebära ett väldigt stort arbete att kartlägga alla olika typer 
och applikationer, vilket antagligen skulle ta flera år, och att sedan försöka hitta ett sätt att 
jämföra dem på ytterligare en lång period. Under den tiden skulle antagligen marknaden och 
användandet ha förändrats så mycket att arbetet sannolikt skulle behöva startas om från början. 
Dock finns två förslag för en enkel typ av jämförelse för serverutnyttjande i deklarationen. 
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För kylproduktion finns i huvudsak tre framställningssätt, kylmaskin, fjärrkyla och frikyla. 
Kylmaskin är det vanligaste sättet för lokal kylproduktion och detta sätt används även i 
fjärrkyleproduktion. En kylmaskin är uppbyggd på samma sätt som en värmepump, med den 
enkla skillnaden att man använder den kalla sidan istället för den varma som i värmepumpen, 
principen är densamma som i ett kylskåp fast i större skala. Denna typ av kylproduktion skapar 
mer värme än kyla varför en återvinning av värmen skulle kunna ge stora energibesparingar. När 
det gäller kylmaskiner i datahallar kyls värmen för det mesta bort i kyltorn eller kylmedelkylare. 
Alla anläggningar har inte möjlighet att återanvända värmen men i många fall finns möjlighet för 
avsättning i samma eller intilliggande byggnad. I vissa fall kan värmen utnyttjas i det lokala 
fjärrvärmesystemet. Ett företag vilka tar tillvara på möjligheten att återvinna värmen är Tieto, i 
deras nya anläggning i ett bergrum söder om Stockholm är förhoppningen att överskottet ska 
kunna användas i ett närliggande fjärrvärmenät21. Vid återvinning i en egen byggnad kan stora 
besparingar göras i form av minskade fjärrvärmeutgifter och vid återvinning i närliggande 
fastigheter kan värmen säljas till fastighetsägaren och generera intäkter för datahallsägaren. 
Fjärrkyla22 är kyla producerad av det lokala energibolaget, detta kan ske på en rad olika sätt med 
kylmaskin (värmepump), absorptionskylare och frikyla. Energibolagen utnyttjar ofta energin 
flera gånger, till exempel både kalla och varma sidorna av värmepumpar, utvinner kyla från 
värme i absorptionkylmaskiner. I många fall utnyttjas frikyla och möjligheter till kyllagring i 
dessa system, kyla från sjöar, hav, älvar och andra vattendrag och lagring sker både i naturliga 
och skapade lager för att jämna ut behovet av kylproduktion över dygn och över säsonger. 
Frikyla är den kyla vilken kan utnyttjas från naturen, antingen från luften under den kalla 
säsongen eller via vatten och berggrunden. I lokala system är kyla från kall uteluft det vanligaste 
och i större system utnyttjar man ofta vatten för att få kyla. 
En fjärde metod för att få kyla till sin datahall men som inte är lika vanlig och bygger på något 
av de andra systemen är fastighetskyla. I detta fall har fastighetsägaren ett system för att 
producera kyla vilken kan ha tillräcklig kapacitet för den aktuella datahallen. Detta system kan 
vara uppbyggt av exempelvis kylmaskiner eller frikyla. Denna tillsammans med fjärrkyla faller 
in under externt producerad kyla. 
Datahallar utnyttjar ofta en kombination av de tre huvudtyperna av kyla, till exempel en 
kombination av frikyla under vinterhalvåret och fjärrkyla på sommaren. Mer om dessa 
kombinationer i avsnitt 3.3 ”Modeller.” 
För distribution av kyla i hallen finns en stor mängd lösningar från en stor mängd leverantörer. 
Det system som varit vanligast är att ställa serverracken i rader, likt figur 5, och distribuera kylan 
via cirkulationskylare eller klimataggregat under golvet till serverrackens insugssida. Denna typ 
av självcirkulation är vanlig men inte den effektivaste lösning då mängden luft att kyla är stor, 
kylningen sker i princip av all luft i rummet. Ett antal leverantörer har effektivare sätt att lösa 
kylningen på, det vanligaste är att förflytta kylaggregaten närmare värmekällan antingen genom 
att placera dem direkt på racket, eller att kapsla in kylan eller värmen och på så sätt få en mindre 
mängd luft att kyla samt att anpassning till fluktuationer i kylbehov lättare kan göras. Genom att 
styra kylan till det ställe där den behövs och att använda varvtalsstyrda fläktar i kylaggregaten 
ger de största besparingarna när det gäller kyldistribution. 
Övrig infrastruktur i hallen ger inte lika stora bidrag till energiförbrukningen, dock finns saker att 
tänka på där också. Från enkla saker som att släcka lamporna till att täppa igen glipor i, mellan 
och under rack för att undvika spridning av kall luft till ställen där den inte gör bäst nytta, sparas 
lite energi. 
Det finns väldigt mycket skrivet om energieffektivitet i datahallar eller datacenter tillgängligt på 
nätet, dock måste en hel del sortering göras för att få ut de användbara alster som faktiskt finns. 
En hel del är rena säljdokument, andra mer åt ”Green Washing”23 och sedan finns det en del 

                                                
21 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.299771/ditt-hem-kan-varmas-upp-av-tietos-servrar 
22 http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrkyla/ 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwash 



	  

	   17	  

genomtänkta och bra idéer som faktiskt ger en energieffektivisering. Då den mesta 
dokumentationen kring detta är från företag vilka säljer lösningar för datahallar är detta kanske 
en naturlig följd. 

3.2 Intervjuer, samtal och enkätundersökning 
För att få en bättre insikt i branschen och för att få tankar och idéer från både konstruktörer, 
säljare och användare av datahallar genomfördes ett antal möten med personer med insikt och 
kunskap i branschen. Utifrån dessa bekräftades de brister i PUE vilka tidigare hittats. Alla 
tillfrågade personer höll med om att PUE saknade mycket och att en förändring av detta tal 
behövdes. De flesta ansåg även att det tänkta system av indikatorer och utsläppsuppgifter var att 
föredra framför ett enda jämförelsetal. Dessa möten hade mer karaktär av samtal än intervjuer, 
även om en del frågor förberetts, för att inte färga dem för mycket med de tankar vilka hade 
uppkommit under förundersökningen. Dessa personer hade en spännvidd från en positiv 
inställning med idéer till en mer negativ inställning att det inte fanns så mycket att göra gällande 
energieffektivitet i datahallar. Samtalen gav även en hel del information och kunskaper om 
verksamhet, problem och drift av datahallar samt hur det tekniskt fungerar med alla systemen.  
En enkät skickades ut början av mars till styrelsen i EKO, Intresseföreningen för fysisk 
datamiljö. Av olika anledningar föll denna inte väl ut, endast tre svar inkom. Från dessa tre svar 
gick inte mycket att utläsa även om de var överens på en del punkter. Arbetet fortlöpte utan 
dessa svar och kom till sist till en punkt de inte behövdes längre.  

3.3 Modeller 
För att kartlägga flöden, konfigurationer och tekniska lösningar skapades ett antal modeller, dels 
som blockscheman och dels som CAD-modeller. De senare var tänkta att ligga till grund för en 
testmodell för beräkning och dimensionering av en fiktiv datahall. Denna tanke övergavs senare 
på grund av tidsbrist och för att den inte skulle ge någon extra information för jämförelserna. 
Modeller skapades för några olika kylkonfigurationer vilka är vanliga, olika kombinationer av 
lösningar både för säkerhet och för att ta tillvara möjligheter som frikyla och värmeåtervinning. 
De kombinationer av kylmetoder vilka modeller skapades för är följande: 

- Kylmaskin & värmeåtervinning 
- Kylmaskin & frikyla 
- Fjärrkyla & kylmaskin 
- Fjärrkyla, frikyla & kylmaskin 
- Frikyla, kylmaskin & värmeåtervinning 

Här följer en kort beskrivning över hur de olika kombinationerna kan användas och ser ut. 
Blockpilarna motsvarar kyl- och värmeflöden. 
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Kylmaskin & värmeåtervinning 
Denna kombination är en bra lösning om det finns avsättning för värmen vilken skapas i 
kylprocessen. En mer eller mindre standarlösning där en eller flera kylmaskiner skapar kyla till 
datahallen och värmen transporteras till att exempelvis värma upp kontorslokaler i samma eller 
närliggande byggnad alternativt levereras till fjärrvärmenät. I denna bild finns även en 
kylmedelskylare med, denna kan behövas sommartid då behovet av värme inte är lika stort som 
under vinterhalvåret. Blockschema med flöden ses i figur 7 och CAD-modellen finns i bilaga 1. 

 
Figur 7. Kylanläggning med kylmaskin och värmeåtervinning 

 
Kylmaskin & frikyla 
Denna kombination är en bra lösning om det inte finns avsättning för värme. Den kalla uteluften 
utnyttjas vinterhalvåret för att spara energi och under sommarhalvåret används kylmaskinen för 
att skapa kyla till datorhallen. Frikyla kan även hämtas från intilliggande vattendrag, denna 
metod kan utnyttjas under en längre period, men den är mer komplicerad att installera. Det finns 
även lösningar för att hämta kyla ur berggrunden, med denna metod kan även kyla lagras under 
kalla perioder och användas under varma perioder. Blockschema ses i figur 8 och CAD-modell 
finns i bilaga 1. 

 
Figur 8. Kylanläggning med kylmaskin och frikyla 
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Fjärrkyla & kylmaskin 
Denna kombination använder fjärrkyla som huvudkylmetod och kylmaskinen finns för nödkyla 
eller för att spä på fjärrkylan vid höga belastningar. Ett alternativ till kylmaskin som nödkyla är 
att utnyttja stadsvatten, tappkallvatten, som nödkylsystem. Detta går dock endast att använda 
under kortare driftsavbrott. Blockschema ses i figur 9 och CAD-modell finns i bilaga 1. 

 
Figur 9. Kylanläggning med fjärrkyla och kylmaskin 

Fjärrkyla, frikyla & kylmaskin 
Kombinationen av fjärrkyla, frikyla och kylmaskin är som ovanstående med den skillnaden att 
frikyla utnyttjas under vinterhalvåret. Detta ger besparingar främst ekonomiskt då kostnaden för 
inköp av fjärrkyla minskar, men även energimässiga besparingar görs. Blockschema ses i figur 
10 och CAD-modell finns i bilaga 1. 

 
Figur 10. Kylanläggning med fjärrkyla, frikyla och kylmaskin 
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Frikyla, kylmaskin & värmeåtervinning 
Denna kombination är ganska ovanlig då värmeåtervinning och frikyla utnyttjas som mest under 
samma period på året. För lite större anläggningar kan det dock vara aktuellt, då behovet av 
värmeåtervinning styr vilken kylmetod som används. Driften av kylmaskinen anpassa helt enkelt 
efter vilken avsättning för värme som är aktuell för tillfället och resten av kylan kommer från 
frikyla. En bra kombination för en större anläggning där möjligheterna att styra efter behov 
finns. Blockschema ses i figur 11 och CAD-modell finns i bilaga 1. 

 
Figur 11. Kylanläggning med frikyla, kylmaskin och värmeåtervinning 

Modellerna skapades för att kartlägga de flöden vilka finns för de olika kombinationerna av 
kylmetoder. Dessa flöden låg sedan till grund för värderingen av de olika metoderna i det 
jämförelseindex vilket var ett av målen med arbetet. Det finns ytterligare kombinationer av 
kylmetoder och lösningar för värme och kylflöden. Dessa fem är dock relativt vanliga, men de 
tekniska lösningarna i de enskilda kylanläggningarna kan variera, så en begränsning görs vid 
dessa övergripande flöden och modeller. Ytterligare lokala lösningar för kyla kan finnas såsom 
fastighetskyla, där datahallen får kyla från en kylcentral vilken försörjer hela fastigheten. Det 
finns även lösningar där kyla från datahallens kylcentral används för att kyla intilliggande 
kontorslokaler. Dessa speciallösningar kan dock vävas in i den modell vilken skapats. 
Till dessa modeller för kylflöden kom mer övergripande modeller för hela datahallsanläggningen 
med både el och kyla. Dessa användes för att skapa en bild av och kartlägga alla flöden i 
datahallen. De mer övergripande modellerna låg till grund både för förändringen av PUE och för 
de andra jämförelser vilka ingår i energideklarationen. Modellen ligger även till grund för den 
systemgräns vilken sattes för att avgränsa anläggningen för beräkningsmodellerna. 
Systemgränsen, se figur 12, sattes utifrån att inkludera de delar vilka huvudsakligen hör till 
datahallen och exkludera de externt levererade energislagen. Dessa externa energileveranser 
består av inkommande el, inkommande fjärrkyla, utgående värme och eventuell utgående kyla. I 
vissa fall kan ingående fjärrvärme tillkomma för att värma upp lokaler, kring datahallen såsom 
kontor, toalett och förråd. Denna post är dock liten och anses inte tillhöra kärnverksamheten, 
datahall, och hamnar utanför systemgränsen. Det som anläggningen producerar och kan ses som 
nytta eller utfört arbete enligt effektivitetsdefinitionen är det arbete vilket datorerna utför. Detta 
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kan mätas på en mängd olika sätt, i lagringsutrymme, antal beräkningar, trafik in och ut ur 
servern, men för att kunna jämföra olika typer av verksamheter och applikationer mäts detta 
arbete i förbrukad elenergi. Vill företaget driva en energieffektiv datahall finns det ett egenvärde 
i att investera i energisnåla och effektiva servrar vid uppdatering. Dock ska nämnas att det finns i 
huvudsak två olika typer av datahallar, co-location och outsourcing, förutom de datahallar vilka 
drivs inom det egna företaget. Co-location-hallar bygger på att kunder placerar sina servrar i en 
hall vilken sköts av ett datahallsföretag. Serverplatsen hyrs och kyla och övrig infrastruktur sköts 
av de som driver anläggningen. Outsourcing bygger på att servertjänsten köps in i sin helhet. 
Datahallsägaren står för allt utom innehållet i servrarna, dock kan detta även skötas i vissa fall. I 
fallet co-location kan ägaren av hallen inte påverka valet av server, utan kunden bestämmer vilka 
servrar de önskar ha. Vid outsourcing väljer datahallsföretaget vilka servrar som skall användas 
och kan därmed i högre grad påverka energieffektiviteten. 
Figur 12 nedan visar de huvudsakliga flöden vilka finns inom, till och från en datahall samt 
systemgränsen bestämt utifrån vad som primärt tillhör datahallsanläggningen. 

 
Figur 12. Blockschema över flöden i datahallsanläggning med systemgräns markerad 

3.4 Varianter av NPUE 
Utifrån flödesmodellerna togs tre olika beräkningsmodeller för det förändrade indexet fram. 
Arbetsnamnet för detta nya index blev NPUE, Net Power Usage Effectiveness. Alla tre bygger 
på effektivitetsdefinitionen i ekvation 1. För att definiera NPUE, definierades först talet DCNE, 
Data Center Net Efficiency. Dessa två är varandras inverser och det kan ses som överflödigt att 
använda båda, men då PUE är så pass inarbetat i branschen föll valet på att fortsätta med båda 
talen. Den första förändringen vilken gjordes var att besluta att det var energi som skulle mätas 
och inte effekt, då mätningen över tid anses som mer rättvisande och tillförlitlig. Namnet bör 
kanske ändras vid en eventuell lansering då power vanligtvis används för effekt och inte energi. 
 
Den första definitionen av DCNE och NPUE tar endast hänsyn till värmeåtervinning. Denna 
definierades innan fallet fjärrkyla hade utretts. Definitionen, ekvation 4 och 5, ser ut som följer: 
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� 

DCNE =
IT − energi

Total Inkommande Energi − Återvunnen Energi
    (4) 

 

� 

NPUE =
Total Inkommande Energi − Återvunnen Energi

IT − energi
    (5) 

 
I denna definition var tanken att räkna den återvunna värmen i form av värmeenergi. Detta skulle 
visa sig vara fördelaktigt för en anläggning vilken återvinner värme, men orättvist för en 
anläggning vilken utnyttjar fjärrkyla. Fjärrkylan skulle kunna räknas in i den totalt inkommande 
energin, men ändå förkastades denna modell till förmån för nästa definition vilken baseras på en 
annan effektivitet men vilken inte tar hänsyn till systemgränsen. Denna andra definition, 
ekvation 6 och 7, ser ut på följande sätt: 
 

� 

DCNE =
IT − energi + Återvunnen Energi

Total Inkommande Energi
      (6) 

 

� 

NPUE =
Total Inkommande Energi

IT − energi + Återvunnen Energi
      (7) 

 
I denna definition ses både energi vilken går till IT-utrustningen och den återvunna energi som 
det nyttiga arbetet utfört av anläggningen och den totala inkommande energin som det tillförda 
arbetet. Utifrån en effektivitetsdefinition kan detta ses som en bra definition på DCNE och 
NPUE. Ett antal beräkningar på anläggningar med kombinationer av kylmaskin, frikyla och 
värmeåtervinning gjordes med denna definition som grund och dessa slog väl ut. Men när dessa 
jämfördes med beräkningar för anläggningar med fjärrkyla blev inte resultatet rättvisande. I 
anläggningar med fjärrkyla sker värmeåtervinningen hos leverantören av kylenergin vilket blev 
en klar nackdel för anläggningar av denna typ. För att åstadkomma en mer rättvis jämförelse 
definierades talen på ett tredje sätt, enligt ekvationer 8 och 9: 
 

� 

DCNE =
Energi för IT − utrustning
Totalt Nettoflöde Energi

       (8)
 

 

� 

NPUE =
Totalt Nettoflöde Energi
Energi för IT − utrustning

       (9) 

 
Denna definition baseras på den systemgräns vilken definierades i figur 12, där nettoflödet av 
energi är det vilket passerar systemgränsen, antingen ut eller in. En förenklad bild av flöden 
kring datahallen visas i figur 13. 

Figur 13. Förenklad bild av energiflöden till och från datahall 
För att detta totala nettoflöde skall kunna beräknas och jämföras måste de i flödet ingående 
energierna omvandlas till elekvivalenter enligt resonemanget kring exergi och olika energislag i 

Datacenter 
Återvunnen energi 

El-energi 

Extern kylenergi 

Nytta: IT-arbete 
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avsnitt 2.1. I fallet med värmeåtervinning omvandlas den återvunna energin med hjälp av 
kylmaskinens verkningsgrad, COP, på den varma sidan (COP1), tillbaka till elenergi. Denna 
energi mäts i leveranspunkten till mottagaren eller uppskattas med fastställd norm. Och i fallet 
med fjärrkyla omvandlas den levererade kylenergimängden till motsvarande elenergi utifrån 
uppgifter från leverantören. Denna uppgift går att få från de flesta leverantörer av fjärrkyla. 
Ytterligare varianter av energiflöden kan förekomma, till exempel kan kyla från datahallen 
utnyttjas för att kyla intilliggande kontorslokaler. I ett sådant fall får denna energimängd mätas 
eller uppskattas enligt en fastställd norm. I statistik från SCB och Energimyndigheten24 återfinns 
uppgifter om genomsnittlig energiförbrukning för lokaler, vilka skulle kunna användas. 
Genomsnittliga värden för uppvärmning av kontor är 103 kWh/kvm och år, och med 
komfortkyla inkluderat 123 kWh/kvm. Om mätare saknas skulle dessa uppgifter kunna användas 
för att utgöra normen för uppskattning av återvunnen värme och använd kyla i komfortsyfte. 
Nettoflödet kan exempelvis för de två olika fallen av energileveranser, fjärrkyla (ekvation 10) 
och värmeåtervinning (ekvation 11), se ut enligt: 
 

� 

Totalt Nettoflöde Energi = Total Inkommande Elenergi +
Inkommande Extern Kylenergi
Elverkningsgrad Kylenergi

 (10)
 

 

� 

Totalt Nettoflöde Energi = Total inkommande Elenergi − Återvunnen (levererad)värmeenergi
COP kylmaskin

 (11) 

 
Beräkningar och jämförelser av de två sista definitionerna av NPUE redovisas i avsnitt 3.5 och 
kortfattat om mätning av de ingående energierna i avsnitt 3.6.  

3.5 Beräkningar & jämförelser 
Ett antal beräkningar utfördes för att jämföra de olika definitionerna av DCNE och NPUE enligt 
ekvationer 6-9. Dessa utfördes i kalkylblad i Excel för att enkelt kunna ändra verkningsgrader 
och åskådliggöra detta med grafer. För enkelhetens skull redovisas här endast grafer för NPUE, 
och de har fått namn efter den ordning de uppkom under arbetet. Således är i graferna NPUE 
motsvarande ekvation 7, NPUE II motsvarande ekvation 7 med elekvivalent av 
värmeåtervinning och NPUE III motsvarande ekvation 9. 
Beräkningarna är gjorda utifrån ungefärliga data från en fiktiv standardanläggning på 300kW 
servereffekt, med en öppen konfiguration och separerade kalla och varma gångar. En jämförelse 
gjordes även för en konfiguration med inkapslad varm gång, men de inbördes skillnaderna 
mellan de tre olika beräkningarna för NPUE är de samma så denna redovisas ej. Dessa 
beräkningar är jämförda med fjärrkyla, då denna form av kylmetod var den vilken behövde 
infogas i talet för att jämföra en kylmaskin och värmeåtervinning med. Förutsättningarna för 
beräkningarna är följande: 

• 300 kW effekt för IT-utrustning 
• Kylbehov på 300 kW plus 13 % för distribution och förluster (339 kW) 
• COP2 mellan 2 och 7 för kalla sidan på kylmaskinen. 
• COP1=COP2+1 
• Eleffekt för kylmaskin beräknat på kylbehov och COP2 
• Elekvivalent för värmeåtervinning beräknad på COP1 

Elektrisk verkningsgrad på fjärrkyla jämförs mot COP1+COP2, det vill säga om fjärrkylan har en 
verkningsgrad på 7 jämförs denna med en kylmaskin med COP2 på 3 och COP1 på 4. I 
fjärrkylenätet förekommer vissa förluster då sträckorna ofta är långa från produktion till kund 

                                                
24 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/ES2009_05W.pdf 
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och överföringen sker via värmeväxlare. Utifrån den förutsättningen har jämförelse skett med 
olika mycket värmeåtervinning, från 100 % ned till 40 % i några exempel. Detta har gjorts mot 
bakgrund av att förluster kommer att ske vid återvinning och beroende på var återvinningen sker 
kommer ytterligare förluster att ske. Dessutom är den verkningsgrad vilken leverantörerna av 
fjärrkyla anger beräknad med vissa förluster, så att jämföra denna med samma verkningsgrad på 
kylmaskin kan vara till kylmaskinens fördel. Men då de leverantörer som kontaktats inte anger 
dessa förluster i siffror, fick jämförelsen baseras på uppskattningar med förluster eller olika grad 
av värmeåtervinning. Beräkningarna redovisas i tabeller i bilaga 2. 

 
Figur 14. NPUE enligt ekvation 7 

I figur 14 redovisas beräkningarna för NPUE-definitionen enligt ekvation 7 med återvinningen 
beräknad på värmeenergi. Denna ger väldigt bra värde för en anläggning med kylmaskin medan 
motsvarande anläggning med fjärrkyla får ett betydligt sämre värde. Detta trots att båda bygger 
på den energieffektiva principen att använda energin flera gånger och borde ha jämförbara 
värden. 

 
Figur 15. NPUE enligt ekvation 7 med elekvivalent värmeåtervinning 

I figur 15 redovisas beräkningarna för NPUE-definitionen enligt ekvation 7 med återvinningen 
beräknad på elekvivalent för värmeenergin, det vill säga återvunnen värmeenergi dividerad med 
COP1. Att notera här är att värden för fallet med återvinning av 100 % av värmeenergin, så får en 
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effektivare kylmaskin sämre värden än en mindre effektiv. Visserligen är det i princip inte 
praktiskt möjligt att återvinna 100 % av denna energi, men teoretiskt bör värden bli rimliga 
vilket var en av anledningarna till att denna modell förkastades. Indexvärden för 
fjärrkyleanläggningen ligger i nivå med 40 % värmeåtervinning vilket är i lägsta laget då det 
motsvarar stora förluster i värmeåtervinningsanläggningen. 

 
Figur 16. NPUE enligt ekvation 9, med nettoenergiflöde. 

I figur 16 redovisas beräkningarna för NPUE-definitionen enligt ekvation 9 med nettoenergiflöde 
ut och in från datahallen. I detta fall motsvarar värden för återvinning av 60 % av värmen från 
kylmaskinen de värden vilka erhålls i fallet med fjärrkyla. Det är svårt att avgöra om detta är en 
rättvis och rimlig motsvarighet till de förluster vilka görs i fjärrkylenätet då uppgifter om detta 
saknas. De flesta system för värmeåtervinning använder någon form av värmeväxlare. 
Verkningsgraden i en värmeväxlare25 är mellan 55-95 %, och förluster sker i systemet. Så med 
den information som finns tillgänglig anses det vara rimligt att dessa två tal kan motsvara 
varandra. Den värmeenergi vilken skall användas för beräkning av NPUE är den levererade 
energi vilken mäts i leveranspunkten till mottagaren är således efter värmeväxlaren, vilket 
ytterligare ger antagandet en viss rimlighet. Mer om mätpunkter i avsnitt 3.6. 
Ytterligare en jämförelse bör göras för att se skillnaden mot NPUE och PUE för fallen med 
fjärrkyla och med värmeåtervinning. Det är hos dessa två fall där skillnaderna i PUE är störst och 
kanske även mest orättvist för en jämförelse av energieffektivitet. Utan att det blir en förändring 
och förhoppningsvis en förbättring har den nya definitionen ingen relevans. Den jämförelse som 
redovisas i figur 17 är mellan det PUE en anläggning med värmeåtervinning skulle få och värden 
för NPUE med 40 %, 60 % och 80 % av värmen återvunnen för samma anläggning. I grafen 
jämförs även värden för PUE för en anläggning med fjärrkyla och NPUE för samma anläggning. 
NPUE är beräknad enligt definitionen i ekvation 9 och det totala nettoenergiflödet enligt 
ekvation 10 och 11 för de två olika typerna av anläggningar. Genom denna jämförelse kan 
giltigheten hos NPUE som ett jämförande index för energieffektivitet i datahallar till en viss del 
bekräftas, dock krävs ytterligare undersökningar och uppgifter för att slutgiltigt bestämma 
formen på indexet och få hela bilden av anläggningarna.  

                                                
25 http://www.soliduct.com/varmeatervinning.htm 
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Figur 17. Jämförelse mellan PUE och NPUE 

Det som kan utläsas ur figur 17 är att de två anläggningarna med i stort sätt samma 
energiförbrukning men med olika kylmetoder, fjärrkyla och kylmaskin, erhåller en stor skillnad i 
PUE. Fjärrkylan ger i princip samma index oavsett verkningsgrad för fjärrkylan. Detta på grund 
av att endast förbrukad el i datahallsanläggningen räknas med i PUE. Den energi vilken åtgår för 
att producera kylan lämnas helt utanför då det gäller externt producerad kyla. Den största 
skillnaden erhålls för det lägsta värdet på COP2, vilket är 2, i detta fall erhåller anläggningen 
med kylmaskin ett värde på 1,63 och anläggningen med fjärrkyla 1,13. Skillnaden i effektivitet, 
DCiE, är 44 % mellan de två anläggningarna trots att de sett till hela kedjan har samma 
energieffektivitet. Jämförs de med NPUE ger detta jämförelseindex mer lika värden. Då 
anläggningarna oavsett kylmetod är mer jämförbara gällande energieffektivitet kan slutsatsen bli 
att NPUE är en bättre metod att jämföra detta på. Vid jämförelse med NPUE av de två 
anläggningarna är skillnaden i effektivitet, DCNE, 0 % för återvinning av 60 % värme och 
ungefär 8 % för 40 % och 80 % återvinning. 
Slutsatsen av dessa beräkningar och jämförelser blev att definitionerna enligt ekvationer 8 och 9 
fanns bäst lämpade för jämförelser av energieffektiviteten i ett datahallssystem. 

3.6 Kortfattat om mätning för NPUE 
För att undvika att fluktuationer i last och årstidsvariationer ger utslag på NPUE skall mätning 
ske över en period på ett år. Hur ofta mätvärden skall samlas in under året är upp till den 
enskilda anläggningsägaren, men desto oftare värden samlas in desto mer kontroll fås över 
energiflöden i den egna anläggningen. Om möjligt bör värden för energiförbrukningen samlas in 
en gång i timmen, detta ger dels ett bra värde att basera jämförelsen på och dels kan 
datahallsägaren analysera toppar och dalar för att internt effektivisera anläggningen. Det finns 
relativt enkla system på marknaden för att hantera mätvärden vilka även med enkel modifikation 
kan sammanställa aktuella NPUE-värden. Ett kalkylblad skapat i Excel är förberett av gruppen 
för att kunna mata in sina värden och få ut NPUE-tal för den senaste 12-månadersperioden, det 
senaste kalenderåret och dessutom ett beräknat värde för en fullt utnyttjad anläggning. Det sista 
värdet finns med i jämförelsen för att kunna få en uppfattning om vilket värde en nybyggd 
anläggning kan komma att ha i ett senare skede. Detta kalkylblad innehåller även underlag för 
utsläpp från anläggningen beräknat från energiförbrukning och värden från energileverantören. 
Vilket tidigare nämnts kan fler indikatorer och internt användbara värden komma att finnas i 
större mätsystem framöver. 
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3.6.1 Mätning inkommande el 
Mätning av den inkommande elektriska energin i anläggningen mäts vid inkommande 
elförsörjning i anläggningen. Denna mäts på lågspänningssidan, före ställverk eller elcentral, 
oavsett om högspänning eller lågspänning köps in till anläggningen. Motiveringen till detta är att 
den som köper in lågspänning betalar ofta ett något högre pris för elen och att det alltid finns en 
transformator någonstans i kedjan, samt att det underlättar något om alla mäter vid samma punkt. 
Den som köper in högspänning gör en liten förlust i transformatorn men betalar ett något lägre 
pris för sin el. För den som köper in högspänning kan det dock finnas ett värde i att mäta på 
högspänningssidan för att kunna kontrollera vad man betalar för och för att kunna se förbrukning 
och budgetera i förväg. Dessutom kan verkningsgraden i transformatorn beräknas och övervakas. 
Elenergin kan användas som den är i de fall den kommer från en extern leverantör. I de fall där 
den kommer från en egen generator beräknas energiinnehållet i den använda drivenergin, 
exempelvis diesel eller gas. Drivs generatorn av flödande energi såsom vind eller vatten räknas 
den elenergi som matas in i datacentret. 

3.6.2 Mätning externt levererad kyla 
Inkommande kyla bör mätas med en energimätare eller så kan värden om förbrukning från 
energileverantörens debiteringsunderlag användas. Dessa värden räknas sedan om utifrån 
leverantörens uppgifter om produktionsförhållanden. De flesta leverantörer kan bistå med 
uppgifter om en verkningsgrad för kylproduktionen och även uppgifter om utsläpp för denna 
produktion. Verkningsgraden skall bestå av ett värde liknande kylmaskinens COP, det vill säga 
hur mycket elenergi som åtgår för produktionen av kylenergin. I fallet fastighetskyla skall 
liknande uppgifter erhållas från fastighetsägaren, förutsatt att kylanläggningen mäts. I 
deklarationen räknas den levererade kylan in i anläggningen om till motsvarande elenergi för att 
producera kylenergin med uppgifterna om verkningsgrad från kylleverantören. Finns dessa ej att 
tillgå bör en standard för omräkning upprättas, utifrån uppgifter från ett flertal leverantörer. Vid 
en beräkning av viktat medelvärde på uppgifter från 5 leverantörer erhölls ett COP inklusive 
distribution på 8,52. Detta värde varierar dock stort mellan leverantörerna, så det bästa är att 
försöka få fram ett värde från den lokala distributören. Förhoppningsvis kommer dessa uppgifter 
att finnas i Svensk Fjärrvärmes statistik framledes så att detta medelvärde kan uppdateras 
årligen.  

3.6.3 Mätning återvunnen energi 
Mängden återvunnen energi mäts vid leveranspunkten ut från anläggningen. Om värmen går till 
egen fastighet mäts energin där den går ut från kylanläggningen och in i värmesystemet. Vid 
leverans till fjärrvärmesystem mäts den energin vilken levereras ut till detta system. Om det finns 
aggregat för att öka temperaturen innan den levereras till nästa system bör energiåtgången för 
dessa dras av från den levererade värmeenergin. Den återvunna värmeenergin räknas om till 
elenergi utifrån uppgifter om den aktuella kylmaskinens verkningsgrad. Denna bör mätas för att 
få riktiga uppgifter, alternativt används uppgifter från tillverkarens datablad. Att energin används 
till något behövligt syfte och ersätter energi producerad på annat ställe är upp till den enskilde 
anläggningsägaren att säkerställa och garantera. Kontroll av detta kan kanske finnas i ett senare 
skede om Energimyndigheten eller liknande instans hanterar certifiering av energieffektiviteten. 

3.6.4 Mätning elenergi till IT-utrustning 
Mätning av den elenergi vilken åtgår i datahallens IT-utrustning sker på utgående el från UPS-
aggregaten antingen med de mätare som ofta finns inbyggda i dessa eller med en extern 
energimätare. I de anläggningar där energin kan mätas i ett enskilt rack eller på en enskild server 
kan dessa uppgifter samlas in, läggas samman och användas för IT-utrustningens 
elenergiförbrukning. I vissa anläggningar finns även annan mindre utrustning kopplad till UPS-
strömmen. I detta fall bör det uppskattas hur stor denna del av energin denna utrustning står för. 
Om den överstiger förslagsvis 1 % av energin till IT-utrustningen bör den mätas separat och dras 
ifrån IT-energiförbrukningen. 
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3.6.5 Ytterligare mätpunkter 
För att få en bättre kontroll på systemet och kunna optimera anläggningen både flödes-, 
funktions- och energimässigt krävs att fler mätpunkter loggas under längre perioder. Ett antal 
mätpunkter har identifierats som relevanta för detta. Dessa övergripande huvudmätpunkter är 
markerade i figur 18 som EM, energimätare, för elflöden och som symbolen för flödesmätare för 
kyla- och värmeflöden, symbolen är en ring med ett kryss i. Båda typer av mätare skall mäta 
energiflöden.  

 
Figur 18. Övergripande flödesschema med markerade huvudmätpunkter 

Då ingen anläggning är lik den andra är det svårt att specificera exakt var dessa mätpunkter 
placeras. Flera av delkomponenterna i anläggningen, exempelvis UPS-aggregaten, är vanligtvis 
flera till antalet och behöver då mätas separat. Hur många energimätare som behövs får utredas 
för varje enskild anläggning där en kartläggning av energiflöden skall utföras. För övriga 
lösningar av kyla, värme och eldistribution, till exempel de fallen där andra delar av fastigheten 
delar på infrastrukturen för energiflöden med datahallen, skall dessa mätas upp separat. Den 
energi vilken faktiskt används i datahallen räknas med i det totala energiflödet. En del av 
komponenterna har inbyggda energimätare vilka kan används för att logga energiflöden, detta är 
vanligt i UPS:er men kan även finnas i vissa serverrack och andra delar, såsom ställverk. Ur 
dessa mätpunkter kan man få ut verkningsgrader på kylproduktionen, UPS, ställverk och 
eventuell transformator. Den sista kräver en mätning på högspänningssidan på transformatorn, 
detta kan antingen erhållas via elleverantören eller via en separat mätare. Mer om hur dessa 
punkter kan utnyttjas i avsnitten 3.7 och 3.8.  
Ytterligare punkter där mätning kan ske för både för kontroll och för kundnytta kan vara att mäta 
direkt på serverracken eller på enskild server. Från dessa mätningar kan dels debitering ske av 
förbrukad energi till den enskilda kunden och dels kan en uppdelning göras av 
effektivitetsvärden och utsläpp, så att den enskilda kunden kan se sin specifika miljöpåverkan. 
Dessa kundindividuella mätpunkter är att ta mätningarna ytterligare steg framåt och kan nytta i 
flera led. Både som debiteringsunderlag och som underlag för att påverka energiförbrukningen i 
en effektivare riktning. 
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3.7 System av jämförelsefaktorer 
Ett antal ytterligare faktorer eller indikatorer vilka kan vara bra vid jämförelse av olika 
anläggningar har kommit upp som förslag under diskussionerna i arbetsgruppen och med 
användare av datahallar, dessa redovisas nedan.  
 
Energiförbrukning per server 
Detta skulle kunna vara en uppgift för att kunna se hur effektiva servrarna i hallen är, eller hur 
effektiv anläggningen är. Det känns som en väldigt svår sak att mäta, då det är ett antal olika 
aspekter på hur effektiv en server är, trafik, lagring, antal beräkningar och så vidare.  Det beror 
även till stor del på hur modern servern är, vilken typ av server och så vidare. De olika typerna 
av servrar förbrukar olika mycket energi, en modern bladserver förbrukar förhållandevis lite 
energi medan en avancerad beräkningsserver förbrukar betydligt mer. Det förslag som finns för 
detta är total energi per fysisk server, vilket i så fall blir: 
 

� 

Total energi /server =
Totalt Nettoflöde Energi
Antal fysiska servrar

     (12) 

 
Detta tal skulle kunna kompletteras med ett tal för virtualiseringsgrad, alltså en kvot mellan antal 
virtuella servrar eller totalt antal servrar och antal fysiska servrar som följer: 
 

� 

Virtualiseringsgrad =
Antal virtuella servrar
Antal fysiska servrar

     (13) 

 
Det totala antalet servrar få beräknas efter det antal servrar som är i bruk och körs. Detta kan 
vara både virtuella och fysiska. Detta tal är till stor del beroende av kundernas applikationer och 
till vilken grad man kan virtualisera. Dessutom beror båda dessa tal på om hallen bygger på 
outsourcing eller co-location. Datahallsägaren är den som står för effektivitetstalen men kan inte 
helt och hållet påverka kundens val av servrar när det gäller en co-location. Dessa tal ger 
åtminstone en fingervisning om hur det ser ut i hallen. En uppgift som total energi per server är 
kanske viktigare om man kan mäta direkt på den fysiska servern, vilket går i vissa typer av rack, 
så man kan påverka den enskilda kunden att kanske modernisera sin serverutrustning och på så 
sätt minska energiförbrukningen. Det borde dock finnas ett egenvärde i att använda så 
energieffektiva servrar som möjligt för att sänka driftskostnaden för serverparken. 
Till detta skulle kunna komma en tredje jämförelse där total energi divideras med totalt antal 
servrar, kan beräknas med ekvation 12 dividerat med ekvation 13. Detta skulle kunna ge 
ytterligare en bild av hur väl anläggningen utnyttjas, då detta tal ger en uppgift på den energi 
vilken förbrukas per aktiv server. Det ger kanske en mer riktigt bild av anläggningen än total 
energi per fysisk server. 

Säkerhetsnivå 
Säkerheten i en datahall kan delas upp i flera delar, driftsäkerhet, brandsäkerhet och skalskydd. 
Driftsäkerheten består av aspekter som redundans i de olika stödjande systemen, såsom kyla och 
elförsörjning. Brandskyddet består i huvudsak av detekterings- och släckutrustning samt larm. 
Skalskyddet beror av byggnadens säkerhet mot yttre påverkan, fysiskt intrångsskydd och 
säkerhetssystem kopplade till in och utpassering. Ytterligare en aspekt på säkerhet är den 
mjukvarumässiga säkerheten som brandväggar och andra skydd mot intrång i servrar och 
åtkomst av data. Denna sista aspekt tas inte hänsyn till i detta arbete då detta inte påverkar 
energiförbrukningen på samma sätt som redundanta system. För den fysiska säkerheten finns en 
standard vilken är ganska vanlig i datahallsbranschen och den kallas Tier26 och är framtagen av 

                                                
26 http://uptimeinstitute.org/content/view/302/281/ 
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Uptime Institute. Denna standard innehåller väldigt mycket och det skulle ta för mycket plats att 
redogöra för den här. Grundläggande finns fyra nivåer, I, II, III och IV där IV är den mest säkra 
nivån. Den intresserade kan hitta information på webbsidan angiven nedan. Ett annat sätt att 
ange säkerhetsnivå är att ange vilken redundansnivå anläggningens olika delar har. Redundans 
finns förklarat i avsnitt 2.5. Redundansnivåer finns angivna som en av aspekterna i de olika Tier-
nivåerna. Dessa uppgifter tillsammans med övervakningssystem, jour och service ger en relativt 
bra bild över hur säker anläggningen är. Anledningen till att säkerhetsnivå bör vara med i 
deklarationen är att det kostar energi att bygga en säker anläggning. Det är lättare att 
åstadkomma ett lågt NPUE-tal om anläggningen saknar säkerhetssystem, men för kundens 
räkning kan detta vara en nackdel. Olika kunder har olika krav på säkerhet, så detta bör tas med 
för att kunna jämföra energieffektiviteten hos anläggningar med liknande säkerhetsnivåer. 
Kyleffektivitet 
Ett tal för hur effektivt man kyler bort värmen från servrarna kan tänkas vara ett bra sätt att 
jämföra effektiviteten i anläggningen. Om kylningen sker effektivt kommer detta att visa sig på 
NPUE, men trots det kan det vara intressant då det är själva kärnan i verksamheten. Detta tal 
kallas DCCE, Data Center Cooling Efficiency, och är en kvot mellan tillförd kyleenergi och 
förbrukad serverenergi. Då de stora skillnaderna i mängden kyla vilken krävs för en viss 
serverenergi ligger i hur väl man kapslar in värmen eller kylan samt hur den distribueras, med 
fläktarnas effektivitet som en stor del, kan det vara intressant att jämföra detta värde mellan olika 
konfigurationer på datahallar. I detta tal kan det tänkas att kvoten består av både kylenergin och 
distributionsenergi dividerat med serverenergin. Detta tal skulle i så fall definieras som: 
 

� 

DCCE =
Kylenergi inkl. distribution
Energi för IT − utrustning

       (14) 

 
Detta tal har dock visat sig vara svårare att definiera än vad det först ser ut som. De frågor som 
finns kring talet är hur energier skall räknas och vilka som skall räknas med. När det gäller hur 
de ska räknas är huvudfrågan om de skall räknas som el eller som kyla. Om de räknas som kyla 
går det inte att räkna med distributionsenergi då denna är i form av el. Om beräkningen sker i 
form av el finns det inte möjlighet att räkna med frikyla i denna beräkning. Då uppkommer nästa 
fråga vilka energier som skall räknas med. Frikyla är mer eller mindre gratisenergi så ur den 
aspekten kan denna utelämnas. Men den utnyttjas fortfarande för att kyla bort värme, så det är 
fortfarande en använd energi. En tanke vilken uppkom under funderingar kring detta värde är om 
det skall delas upp i åtminstone två olika tal. Ett för kylbehovet och ett för 
distributionskostnaden, alltså den energi vilken behövs för att distribuera kylan i datahallen. Den 
första skulle i så fall vara: 
 

� 

DCCE =
Kylenergi

Energi för IT − utrustning
       (15) 

 
Detta tal bör ligga runt eller strax över 1 för de flesta hallar om de är byggda på ett relativt 
effektivt sätt. Talet blir högre i en ineffektiv hall. Dock är frågan om detta ger ytterligare 
information utöver DCNE och NPUE, för om de talen har bra värden måste detta tal ha ett bra 
värde, ty om NPUE delas upp i komponenter enligt ekvation 16 
 

� 

NPUE =
IT − Energi
IT − Energi

+ DCCE +
Övrig Energi
IT − Energi

= 1+ DCCE +
Övrig Energi
IT − Energi

 (16) 

 
där övrig energi innefattar distribution av kyla, belysning, förluster i UPS och övriga småposter. 
Ur denna ekvation syns att om DCCE sjunker så sjunker även NPUE i nästan samma 
utsträckning. Denna post är större än övriga energin och påverkar således NPUE mer. Så en 
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effektiv kylning ger alltså likväl utslag i NPUE, så detta jämförelsetal kanske är överflödigt. En 
utveckling av detta är att dela upp NPUE i dessa komponenter i en intern redovisning, för att 
kunna se var besparingar kan göras och vilka förbrukare som ligger högt, se avsnitt 3.8. 
Det andra talet som skulle tillkomma är ett tal för distributionseffektivitet, detta skulle kunna 
kallas DCCDE, Data Center Cooling Distribution Efficiency och skulle definieras enligt 
ekvation 17: 
 

� 

DCCDE =
Energi för Distribution

Kylenergi
       (17) 

 
Detta ger en jämförelse för energiåtgången för distributionen av kylan till och i datahallen. Enligt 
ett white paper från Schroff27 varierar denna energi mellan 6-13% av kylenergin, det lägre talet 
med en inkapslad lösning och det högre talet med en öppen lösning med kalla och varma gångar. 
Detta tal kan variera mer än detta, då den öppna lösningen samlar upp varm luft i taket ovanför 
de varma gångarna och leder denna luft till klimataggregaten. En sådan lösning, vilken ger en 
liten effektivitetsvinst, är inte standard i öppna hallar varför siffran 13 % kan bli högre. I 
distributionsledet finns som synes en del att vinna på att välja en effektiv lösning, då energin för 
att distribuera kylan minskas med mer än hälften i datahallar med en inkapslad lösning och 
varvtalstyrda fläktar vilka anpassar hastigheten efter kylbehovet. Detta tal ger inte så mycket 
utslag på NPUE, men kan vara intressant för datahallsägaren vid en inventering av 
energiförbrukning. Talet bör finnas med i en intern energiredovisning, men det kanske inte 
behövs i en energideklaration för kunder. 
Kyleffektivitet är en aspekt på hur effektiva delarna i anläggningen är. När denna utreddes 
uppkom en tanke på att dela upp det totala energiflödet i komponenter för att få kontroll på alla 
delar i den infrastruktur vilken tillhör datahallen. 

3.8 Uppdelning av Totala Energiflödet i komponenter 
För att få kontroll på alla delars energiförbrukning i anläggningen kan det totala energiflödet 
delas upp i komponenter vilket ger en mer sammansatt bild av hur effektiva de enskilda delarna 
är. Denna uppdelning baseras på de identifierade huvudmätpunkterna vilka finns markerade i 
figur 18. De huvudkomponenter som energiflödet kan delas upp i är följande: 

• Reservkraft 
• Övrig el (belysning etc.) 
• Förluster i UPS 
• Levererad energi från UPS 
• Kylcentral 
• Energi från fjärrkyla 
• Återvunnen energi 

Några av dessa huvudkomponenter kan i sin tur dela upp i ytterligare delkomponenter. UPS-
förluster och levererad energi från UPS kan delas upp på varje enskilt aggregat, detta ger en bild 
av hur varje enskilt aggregat fungerar i form av verkningsgrad och eventuellt om laddströmmen 
till batterierna ökar kan status på dessa utläsas. Batterierna har dock ofta en separat mätkrets för 
att kontrollera deras kondition. Energin till kylcentralen kan med flera energimätare delas upp i 
komponenter som energiåtgång för kylmaskin, cirkulationspumpar, kylmedelskylare, frikyla och 
distribution till datahallar. Från dessa kan tillsammans med energimätaren för kyla in till 
datahallen verkningsgrad för kylmaskinen beräknas. Det går att utläsa energiåtgång för drift med 

                                                
27 
http://web.schroff.de/webcat/subgroup/pdf/schroff_whitepaper_003_efficiency_comparison_heat_dissipati
on_in_data_centres_e.pdf 
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frikyla och energiåtgång för kylsystemet både i kylcentral och i datahallen. Fjärrkyla och 
återvunnen värme har inte samma möjligheter till uppdelning i komponenter men några andra 
energiförbrukare kan utläsas. Med energimätaren för fjärrkyla går att läsa ut verkningsgraden på 
överföringen från fjärrkylenätet, om denna jämförs med siffror från leverantören. Mätning av 
den återvunna energin ger dels ett underlag till NPUE och dels ett underlag för eventuell 
debitering vid försäljning av värmen. Möjligheter finns även att mäta kostnaden för 
värmeåtervinningssystemet om mätning sker på den extra utrustning vilken eventuellt krävs för 
detta system. 
Uppdelningen av det totala nettoenergiflödet i huvudkomponenter, redovisat i elekvivalenter för 
extern kyla och återvunnen värme, ser ut enligt ekvation 18 nedan: 
 

� 

Totalt Nettoflöde Energi = Total inkommande Elenergi +
Extern Kylenergi

Elverkningsgrad Kylenergi
−
Återvunnen Värmeenergi

COP
=  

 

� 

= Energi från Re servkraft + Förluster i UPS + Energi från UPS + Övrig Energi + Energi till Kylcentral + 
 

� 

+
Extern Kylenergi

Elverkningsgrad Kylenergi
−
Återvunnen Värmeenergi

COP1
=  

 

� 

= Energi från reservkraft + (Energi till UPS − Energi från UPS) + Energi till IT − utrustning + Övrig Energi +  
 

� 

+Energi till Kylcentral +
Extern Kylenergi

Elverkningsgrad Kylenergi
−
Återvunnen Värmeenergi

COP1
  (18) 

 
För att få den totala bilden av hur mycket energi som åtgår till varje delkomponent i systemet bör 
en ytterligare uppdelning av huvudkomponenterna ske. Då dessa är olika för olika anläggningar 
lämnas det åt kartläggning av en specifik anläggning. Genom en sådan kartläggning och 
uppdelning i komponenter kan en fullständig bild av anläggningen skapas och trimning av alla 
ingående delar kan ske och skapa en effektivare energianvändning. 

3.9 Utsläpp 
De huvudsakliga utsläppen från en datahall kommer från energiförsörjningen, det vill säga el och 
kyla från externa leverantörer. En viss del av utsläppen kan komma från kylanläggningen och 
reservkraftsaggregaten. Utsläppen från kylanläggningen kommer från utsläpp av kylmedie vid 
installation av anläggningen och byte eller påfyllning i anläggningen. Då det är slutna system bör 
dessa utsläpp vara begränsade, de är dessutom relativt svåra att uppskatta. Vid byte eller 
påfyllnad av kylmedium kan beräkningar göras utifrån den mängd vilken fylls på. De utsläpp 
vilka kommer från reservkraftsaggregaten uppkommer vid testkörning av dessa aggregat. Detta 
sker oftast med jämna mellanrum, mellan 1 till 12 gånger om året. Dessa aggregat är i princip 
alltid dieselaggregat och de utsläppen kan beräknas antingen från uppgifter från tillverkaren eller 
via förbrukad diesel med uppgifter om utsläpp från förbränd diesel. En del aggregat har 
katalysatorer och en del partikelfilter vilket minskar utsläppen något, så uppgifter från 
tillverkaren är mer tillförlitliga än om beräkningen sker från direkta dieselförbränningsutsläpp. 
Utsläppen kopplade till elförbrukningen och fjärrkyleförbrukningen beräknas utifrån uppgifter 
från energileverantörerna och förbrukningen för den aktuella anläggningen. Från de flesta 
leverantörerna kan man få siffror på utsläpp per producerad kWh och det finns även 
genomsnittssiffror att tillgå för den svenska och nordiska elmarknaden. De utsläpp som redovisas 
i deklarationsblanketten är CO2-ekvivalenter, SOx och NOx. Uppgifterna matas in både för el och 
för fjärrkyla och multipliceras med förbrukad energi i de båda fallen. Uppgifter för drift och 
testning av reservkraftsaggregat redovisas även dessa i deklarationen. Då anläggningen 
återvinner värme kan eventuellt besparingen i form minskade utsläpp från den tidigare 
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uppvärmningsmetoden redovisas i deklarationen i en senare version. Det kan dock inte ske med 
en minskning av anläggningens miljöpåverkan, då minskningen sker på annat håll och bör 
redovisas där. Då värmen återvinns inom samma fastighet minskar då de totala utsläppen och 
även energiförbrukningen för denna fastighet. 

3.10 Utformande av energideklarationen 
Under arbetet med att skapa ett enda tal för jämförelse av energieffektivitet visade det sig inte 
vara möjligt att få hela bilden från detta tal. Talet behöver kompletteras med åtminstone 
uppgifter för utsläpp för att kunna ge en bredare bild av datahallens miljöpåverkan. Utifrån 
diskussion i arbetsgruppen togs en deklaration för energianvändande fram, skapad i ett Excel-
ark. I denna första version av deklarationsblanketten finns en sida vilken är tänkt att redovisa för 
kunder, en sida för intern redovisning och två sidor för de indata vilka behövs. Detta är ett 
förslag vilket presenteras för Enaco och EKO och kommer möjligtvis att omarbetas inför en 
eventuell lansering. Nedan följer en kort beskrivning av blanketten och de olika sidorna. Ett 
exempel på en ifylld energideklaration finns i bilaga 3. 
Den sida vilken är tänkt att presenteras för kunder innehåller i denna första version uppgifter om 
DCNE och NPUE för den senaste 12-månadersperioden och för det senaste kalenderåret. Dessa 
två perioder kompletteras med uppgifter om beräknade värden på dessa tal för en fullbelagd 
anläggning. Dessa ha lagts till för att kunna få en uppfattning om hur effektiv en nybyggd eller 
inte fullt utnyttjad hall kan komma att vara då den når den beläggning vilken den är projekterad 
för. Denna tillkom efter diskussion i arbetsgruppen där det visade sig att en del nybyggda hallar 
anger väldigt bra värden redan innan de öppnat för verksamhet, vilket i realiteten är en 
omöjlighet då värdet på NPUE borde vara oändligt om det inte finns någon IT-utrustning som 
förbrukar energi. Under dessa diskussioner uppkom även hur man ska lösa redovisningen under 
det första året, det vill säga innan en hel 12-månadersperiod finns att uppge. I detta fall får hallen 
ange ett ”nuvärde” under fältet för senaste 12-månadersperioden vilket bygger på värden från då 
anläggningen öppnade till då uppgifterna redovisas. På denna sida redovisas även uppgifter om 
utsläpp för anläggningen i form av CO2, NOx och SOx. 
Den andra deklarationssidan innehåller utöver de uppgifter som finns på den första även 
uppgifter om total energi per server (ekvation 12), virtualiseringsgrad (ekvation 13), en uppgift 
om kapacitetsutnyttjande gällande serverplats, verkningsgrader för några ingående aggregat samt 
en energibalans baserad på en lathund från Energimyndigheten. Uppgiften om 
kapacitetsutnyttjande är en procentsiffra beräknad utifrån vilken total kapacitet hallen har i fråga 
om antal servrar och vilken kapacitet som utnyttjas för tillfället, alltså hur många servrar finns 
installerade i nuläget. Denna uppgift tillsammans med total kapacitet för datahallen ger dels en 
bild av en möjlig förbättringspotential för hallen samt en uppgift till en presumtiv kund om 
tillräcklig kapacitet finns att tillgå i anläggningen för dennes behov. De verkningsgrader som 
finns angivna bygger på att anläggningen har fler mätpunkter för energi än vad som krävs för 
beräkning av NPUE, anledningen till att dessa finns med är att Enaco uttryckte en önskan att det 
framledes skulle finnas möjlighet för utbyggnad av energideklarationen med fler mätpunkter och 
en större möjlighet att kontrollera och övervaka anläggningen i det syftet. Energibalansen är 
baserad på en lathund från Energimyndigheten med syfte att kartlägga energiförbrukningen i en 
anläggning, denna heter ”Handbok för kartläggning och analys av energianvändning” och finns 
att hämta på deras hemsida.28 
Förhoppningen med denna deklaration är att den i sin nuvarande form eller omarbetad skall 
kunna ingå i ett energimätningssystem, där värden från anläggningen automatiskt laddas upp till 
en webbsida där i första hand anläggningsägaren kan följa och övervaka energiförbrukningen 
och eventuellt vidta energibesparande åtgärder. I ett senare skede kan en annan del av denna 
webbsida användas av presumtiva kunder för att jämföra olika leverantörer av datahallstjänster. 

                                                
28 http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Kartlagg-energianvandningen/ 
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4. Analys  
I detta kapitel sammanfattas all den information och kunskap vilken samlats in under arbetets 
gång och ges en kortare analys kring vad som är viktigt för resultatet. 

4.1 Energibesparande åtgärder i datahallsmiljö 
Ett stort antal tekniska lösningar finns att tillgå för att minska energiförbrukningen i datahallar, 
dels tekniska lösningar inom hallen och genom ett systemtänk runt hallen för att kunna tillvarata 
överskott i processer och utnyttja dessa. Finns överskott av kyla, använd denna i datahallen och 
skapar datahallen ett överskott av värme, hitta avsättning för denna värme. Innan en ny 
anläggning byggs eller en befintlig byggs om bör omgivningarna inventeras för att hitta 
möjligheter till att utnyttja olika energislag så effektivt som möjligt. Nedan följer en kort 
sammanfattning på ett antal åtgärder vilka kan minska energiförbrukningen i en 
datahallsanläggning, dessa är uppdelade i olika kategorier. 

Server 
Hos de flesta moderna servrar finns inbyggda energibesparingssystem. Dessa bygger på att en 
server går ner i viloläge då den inte används eller att den med hjälp av andra 
energibesparingsfunktioner bara använder den del av kapaciteten vilken behövs för tillfället. 
Detta sker med hjälp av en mjukvara i servern vilken ser till att utnyttja systemet effektivt. 
Virtualisering av serverparken sparar en hel del energi genom att antal fysiska servrar minskar 
trots att kapaciteten är densamma. Denna teknik utnyttjar den stora kapacitet vilken finns i de 
flesta moderna servrar. Ofta behöver en applikation inte en egen fysisk server då den inte till 
fullo använder sig av serverns fulla prestanda. Virtuella servrar29 bygger på att flera 
applikationer delar på en och samma fysiska server och delar på prestandan och kapaciteten i 
denna fysisk server. På detta sätt minskar den totala energiförbrukningen genom att varje fysisk 
server används på ett mer effektivt sätt vilket ökar verkningsgraden hos delar som nätaggregat 
och fläktar. Samtidigt minskar behovet av antal fysiska servrar vilken även det minskar det totala 
energibehovet. 
Ytterligare ett sätt att spara energi i serverparken är att välja energieffektiva servermodeller och 
energieffektiva nätaggregat. Efter många år av utveckling av snabbare och snabbare processorer 
har en del fokus flyttats till att skapa energieffektiva processorer istället. Ofta är en modern 
server mer effektiv än en äldre. De nätaggregat vilka driver servrarna kan även det vara en källa 
till energiförluster, ofta drar de ström utan att servern är aktiv. Här finns en hel del energi att 
spara. Lösningar där flera servrar delar på samma nätaggregat gör att dessa används mer effektivt 
och vid en högre verkningsgrad. Det finns även lösningar med UPS-aggregat vilka driver servrar 
direkt med likspänning eller via likspänningsomvandlare i racket. Detta ger mindre förluster och 
högre effektivitet då två omvandlingar av strömmen tas bort, först en från likspänning till 
växelspänning i UPS och sedan en omvandling från växelspänning till likspänning i serverns 
nätaggregat. 
Det finns organisationer som testar och klassificerar energieffektiva servrar, där det går att hitta 
tips vid inköp av nya servrar, en av dessa är Climate Savers Computing30 
Fläktar 
De fläktar vilka styr flödet av kyla i datahallen finns i många olika varianter. De mest effektiva 
är de vilka distribuerar kyla nära värmekällan (servern) och gör detta efter behov, det vill säga 
anpassar sig till det kylbehov vilket finns i det givna ögonblicket. Denna typ av varvtalsstyrda 
fläktar kan även finnas i de flesta typer av kylaggregat för datahallar, de finns i 
cirkulationskylare vilka oftast är placerade i hallens periferi och i de kylaggregat vilka är 
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inbyggda i rackskåp, så kallade ”In-Row”-kylaggregat31. En del besparingar finns att göra vid 
användande av dessa typer av fläktar, då kylningen sker när den behövs och inte med ett konstant 
flöde.  
Kylmetod/rackkonfiguration 
De olika konfigurationerna nämndes i avsnitt 2.6, där de effektivaste är de som kyler direkt vid 
värmekällan. De konfigurationer där den varma eller kalla gången kapslas in ger en effektiv 
kylning. Med en inkapslad varm gång distribueras den luft vilken har värmts av datorerna direkt 
via kylaggregat (oftast In-row, se Fläktar) till den kalla sidan. Detta sker med varvtalsstyrda 
fläktar så att kyleffekten regleras efter behov. Det finns en del lösningar på hur den varma luften 
distribueras till kylaggregaten, en viktig aspekt för att kyla effektivt är att inte blanda den kalla 
och den varma luften. Detta kan göras med inkapslingar, genom att täta glipor mellan, under och 
i racken, genom att via kanaler försöka leda den kalla till rackens insugssida eller varma luften 
till kylaggregaten. Lösningarna är många men de syftar alla till att minska behovet av kyla. 
Det finns även vinster att göra genom att dimensionera kylanläggningen för den aktuella lasten, 
en kylmaskin vilken går på halvfart har sämre verkningsgrad än en maskin som utnyttjar större 
del av kapaciteten. 

Energiåtervinning 
Den främsta formen av energi vilken går att återvinna i dessa typer av anläggningar är värme. I 
en datahall med kylmaskin transporteras vanligtvis värmen från maskinens varma sida till 
kylmedelskylare eller kyltorn där den kyls bort till omgivningen. Om denna värme istället leds 
via en värmeväxlare till en destination där den behövs, minskas behovet av energi från en 
process på annat håll. Återvinns värmen i egna lokaler sparar företaget pengar och säljs värmen 
till andra lokaler eller fjärrvärmenätet genererar den inkomster för företaget utöver de 
miljövinster vilka kan göras från det minskade totala energibehovet. 

Övervakning och kontroll av systemet 
Finns mätutrustning installerad i anläggningen kan denna övervakas och kontrolleras för att finna 
eventuella avvikelser eller delar i systemet där onödig energi går åt. Ett sådant system kan 
användas för att trimma in anläggningen för effektivt utnyttjande och analysera toppar och dalar 
för att åtgärda det vilket orsakar dessa och göra energi besparingar.  
Frikyla 
I länder med tillgång till kall luft under längre perioder av året kan denna utnyttjas för att ta 
tillvara den kyla som finns i luften, kallad frikyla. Det går även att utvinna frikyla ur vattendrag 
och berggrund. Denna typ av kyla sparar mycket energi då den energi vilken krävs för att utvinna 
den är liten i jämförelse med den energi vilken går åt för att skapa kylan i en kylmaskin. Även de 
flesta fjärrkylesystem använder sig av någon form av frikyla. Denna form av ”gratiskyla” ger 
stora besparingar i form av elektrisk energiåtgång och kan med fördel kombineras med antingen 
kylmaskin eller fjärrkyla för den varma delen av året. Frikyla från luften utnyttjas vanligtvis upp 
till mellan 5 och 8 ºC. 

Strömförsörjning 
I hela kedjan av strömförsörjning från produktionen av el till användningen av den sker förluster 
vilka på olika sätt kan minskas eller elimineras. Detta kan göras på flera olika sätt, 
huvudsakligen med rätt dimensionering av UPS, transformator och nätaggregat. 
UPS-aggregaten har sämre verkningsgrad då de använder en liten de av sin kapacitet varför de 
bör anpassas till den aktuella lasten. Detta görs i en del anläggningar då de använder sig av flera 
UPS-aggregat för strömförsörjningen till datahallen. Vid denna typ av konfiguration kan något 
eller några av UPS:na slås av då behovet av energi till serverparken minskar. Vid inköp av nya 
UPS:er bör verkningsgrad undersökas både för full belastning och för en lägre belastning för att 
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undvika onödiga förluster av energi. Äldre aggregat har vanligtvis sämre verkningsgrad än 
moderna varför en uppgradering kan ge energivinster. 
För strömförsörjning av anläggningen finns i huvudsak två alternativ, antingen högspänning eller 
lågspänning. Högspänningen transformeras med anläggningens egen transformator och 
lågspänningen transformeras i elbolagets transformator innan leverans. Förlusterna är mindre för 
högspänning vid överföring på längre sträckor varför transformationen bör ske så nära 
anläggningen som möjligt för att minska förlusterna. I Sverige är priset för högspänning lägre än 
priset för lågspänning men en liten förlust görs i den egna transformatorn. Sett i ett större 
perspektiv ger högspänning lägre förluster jämfört med lågspänning. 
Ytterligare ett sätt att minska förlusterna för strömförsörjningen är att utnyttja likspänning från 
UPS-aggregaten direkt i servrarna. Denna typ av strömförsörjning sker utan nätaggregat i 
servrarna och förlusterna i dessa samt förlusterna i den andra omvandlingen i UPS:erna uteblir. 
Detta finns beskrivet under avsnittet ”Server” ovan. 
Temperaturnivå i datahallen 
De flesta datahallar håller en relativt låg nivå på temperaturen i servrar, ofta runt 20-23 ºC. I en 
del datahallar, bland annat Googles32, har temperaturen höjts till upp mot 27 ºC, detta sparar en 
hel del energi i kylanläggningen, för varje grad temperaturen höjs sparas stora mängder energi. 
Googles rekommendation är att kontrollera tillverkarens uppgifter för serverarna 
arbetstemperaturer och höja temperaturen i datahallen närmare denna nivå. Enligt dem klarar de 
flesta servrar en temperatur uppåt 25-27 ºC. Denna åtgärd kan troligtvis spara mer energi än de 
andra tillsammans, då frikyla kan utnyttjas under längre perioder på året och kylmaskinerna 
behöver inte arbeta lika mycket för att skapa kylan och så vidare.  

4.2 Utarbetande av jämförelseindex - NPUE 
Utifrån de brister vilka det befintliga indexet, PUE, hade var målet att skapa ett bättre och mer 
heltäckande index. Detta resulterade i ett förändrat index och ett förslag på ett system med 
ytterligare faktorer vilka bör vägas in vid jämförelse av olika datahallar. Utvärderingen av de tre 
alternativen visade att ett av dem var betydligt med rättvist vid jämförelse av olika kylmetoder. 
Detta är det sista alternativet vilket återfinns i ekvation 9. De två första jämför olika energislag 
vilket inte ger en bra jämförelse mellan de olika kylmetoderna. De skulle visserligen ge en bra 
pluspoäng till de som återvinner värme, men detta skulle göras bland annat på bekostnad av att 
de som nyttjar fjärrkyla skulle få ett sämre index vid ungefär samma energiåtgång, särskilt om 
inkommande kylenergi skulle användas. Ur figur 17 kan utläsas att två lika anläggningarna med 
olika kylmetoder får en stor skillnad i värden från PUE-metoden och en betydlig mindre skillnad 
från NPUE-metoden vilket talar för den senare. 
Den definition vilken finns i ekvation 9 bygger på att de energiflöden vilka ingår i det totala 
nettoenergiflödet över systemgränsen mäts noggrant och på rätt ställen, detta gäller särskilt den 
återvunna värmen. Tanken med denna är att den värme som verkligen återvinns till ett nyttigt 
syfte skall räknas med. Det får avgöras av anläggningsägaren att värmen används till nytta eller 
eventuellt kan det anges i deklarationen. Frågan är var gränsen skall dras för vad som är nyttigt 
och inte, det finns exempel där överskottet går till att värma upp en pool. Om värmen ersätter 
annan producerad värme och denna återvinning leder till en total energiminskning och ett 
reducerat miljöpåverkande utsläpp, så skall den räknas med. Om värmen till exempel leds ut för 
att värma upp företagets parkeringsgarage vilket tidigare var ouppvärmt kan denna återvinning 
ifrågasättas. Då ingen kontrollinstans finns för denna typen av index eller energideklarationer, så 
får det vara upp till uppgiftslämnaren att den angivna återvinningen är riktig. De övriga värden 
som ingår i nettoflödet är lättare att mäta och kontrollera. Den totala elförbrukningen in i 
anläggningen mäts med en energimätare och energiförbrukningen till IT-utrustningen mäts 
antingen med en extern mätare, plockas ut från UPS eller från mätare i rack. Uppgifterna om 
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förbrukad fjärrkyla och verkningsgraden för denna kan för det mesta kontrolleras via 
leverantören. En definition av vad som ingår i IT-utrustningen bör upprättas, detta innefattar allt 
som hör IT-funktionen till såsom servrar, telekommunikationsutrustning, routers, switchar och så 
vidare. Denna post måste snarare begränsas än att definiera vad som skall ingå, då en större 
förbrukning här ger ett bättre NPUE-värde. I de fall där UPS-aggregaten ger strömförsörjning till 
andra delar än IT-utrustning skall denna mätas upp och dras ifrån strömförbrukningen, detta kan 
vara sådant som in-row-kylare och annan utrustning nära kopplad till racken eller utrustning 
vilken behöver en strömförsörjning fri från strömspikar.  
NPUE-indexet är begränsat till att ange hur stor del av energiförbrukningen som går till delar av 
anläggningen vilken inte är IT-nytta. Detta tal ger dock inte hela bilden varför det måste 
kompletteras med ytterligare uppgifter för att se energieffektiviteten och miljöpåverkan från 
datahallsanläggningen. Då en driftsäker datahall förbrukar mer energi på grund av att det krävs 
redundanta system för denna säkerhet, bör det anges vilken nivå av säkerhet en anläggning har 
för att kunna jämföra effektiviteten med en liknande anläggning. Utifrån denna och ytterligare 
aspekter utvecklades den energideklaration vilken avsnitt 4.3 behandlar. 

4.3 Deklaration av energianvändande 
I deklarationen för energianvändande är NPUE, DCNE och miljöpåverkande utsläpp, CO2, NOX 
och SOX, huvudvärden. Ett förslag på hur denna kan tänkas vara utformad finns i bilaga 3. NPUE 
och DCNE anges med tre olika värden för varje, dels värden för det senaste kalenderåret, dels för 
den senaste 12-månadersperioden och dels ett beräknat värde för en fullt utnyttjad datahall. Det 
sista värdet tillkom av flera skäl, huvudsakligen för att en nybyggd hall eller en inte fullt 
utnyttjad hall ska kunna ange ett tänkt framtida värde, för att kunna visa ett målvärde för 
anläggningen. De miljöpåverkande utsläppen redovisas i totala utsläpp för anläggningen under 
det senaste kalenderåret. Det skulle kunna tänkas att utsläppen anges även som ett beräknat värde 
vid full utbyggnad, men dessa kan variera stort mycket beroende på vilken energileverantör som 
väljs. Andra utsläpp kan ske från en datahallsanläggning, såsom utsläpp av köldmedie. Dessa är 
av mindre regelbunden natur och oftast på grund av ett olycksfall, ett rör som brister eller 
liknande. De ses inte som en del av energideklarationen utan bör tillkomma i en hållbarhets- eller 
miljöredovisning för företaget. 
Ett antal övriga tänkbara punkter eller värden har identifierats vilka ger en bättre bild av 
anläggningens utnyttjande och effektivitet. Dessa är förslag lämnade till EKO och skall tas 
ställning till i ett senare skede. En kort redogörelse och analys om varför dessa tillkom och vad 
som tänktes med dem följer. 
Det första av dessa värden är baserat på önskemålet vilket kom från flera håll om att koppla 
energieffektivitet till serverprestanda. Denna skulle kunna mätas i antal beräkningar, 
lagringskapacitet eller datatrafik in och ut från servern. Då applikationerna på servrar varierar 
stort kunde inte ett enskilt jämförelsevärde väljas ut från dessa. Till detta kommer även frågor 
om nyttan med den data vilken processas i servrarna, om och hur den skall värderas. Vilken 
applikation ger mest nytta, ett beräkningskluster på KTH eller servrarna vilka hanterar You 
Tube? En fullständig utredning av en jämförelse baserad på något eller alla dessa värden kan 
kanske vara möjlig men ansågs för tidskrävande och komplicerad för att rymmas inom ramen för 
detta arbete. Istället valdes en jämförelse baserad på anläggningens totala energi utslaget per 
fysisk server, se ekvation 12. Detta tal kompletteras med virtualiseringsgrad, ekvation 13, vilket 
på totala antalet verksamma servrar dividerat med antal fysiska servrar. Då virtualisering av 
servar är ett bra sätt att energieffektivisera sin datahall ansågs detta som en indikation på hur väl 
datahallens kapacitet utnyttjas. 
Ett försök att definiera anläggningens kyleffektivitet gjordes för att visa hur väl värmen från 
servrar och annan värmealstrande utrustning kyls bort. För detta visade sig dock vara svårt att 
erhålla en bra jämförelse. De poster vilka var tänkta att innefattas i detta var tillförd kylenergi 
och energin för distributionen av denna kyla. Problemen vilka uppkom i detta arbete var att 
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jämföra olika energislag. Om anläggningen är relativt bra behövs ungefär lika mycket kylenergi 
som serverenergi, då den elektriska energi vilken åtgår i servrarna blir värmeenergi. Så den 
naturliga jämförelsen skulle då vara att räkna en kvot mellan dessa. Dock är en ytterligare stor 
skillnad mellan olika anläggningar energiåtgången för att distribuera denna kyla. Denna skillnad 
ligger bland annat i vilken typ av fläktar det sitter i kylaggregaten, om dessa är styrda av 
kylbehovet eller ej. Således bör detta räknas med i kyleffektiviteten, men då måste jämförelsen 
ske i form av elekvivalenter för kylenergi. Räknas kylenergin om förloras den naturliga 
kopplingen mellan kylenergi och värmeenergi, då dessa bör motsvara varandra i mängd. En 
ytterligare aspekt på omräkningen är att detta visar sig i NPUE i slutändan i alla fall, då detta 
index är baserat på elekvivalenter för kylenergin. Således blir detta ytterligare tal bara en del av 
det övergripande talet och ger inte någon extra information utan krävs för att erhålla ett bra värde 
på NPUE. Dock kan dessa siffror internt ge en bild av förbättringspotentialen varför de kan ha ett 
värde för ägaren av datahallsanläggningen. Om deklarationen skall innehålla dessa värden bör 
det vara DCCE enligt den andra definitionen, ekvation 15, och talet för hur stor procent extra 
energi det krävs för att distriburera kylan, DCCDE, enligt ekvation 17. 
Uppdelningen av nettoenergiflödet i komponenter kan ge den totala bilden av anläggningen för 
brukaren. Utifrån denna uppdelning kan ett utökat mätsystemet skapas så att en större kontroll av 
anläggningen erhålls. Utifrån ett sådant system kan det utläsas verkningsgrader för UPS, 
kylmaskiner och transformator samt för övriga energiförbrukare kan utläsas hur stor del av den 
totala förbrukningen den enskilda komponenten bidrar med. Dessa siffror kan utnyttjas till att 
hitta avvikelser och fel på anläggningen, för att trimma in delar och minska förbrukningen hos 
andra delar för att i slutändan få en så energieffektiv anläggning som möjligt. 

4.4 Analys av energiflöden och energiförbrukare 
Det finns ett flertal olika konfigurationer av datahallar vilka kräver en enskild analys. 
Förhoppningen med detta arbete var att skapa ett system vilket funkar för de flesta anläggningar. 
Tyvärr blev detta väldigt övergripande och inte ner på sådana detaljer vilka önskades till en 
början. De ingående delarna i de flesta datahallarna är till en del desamma vilket gör att ett 
övergripande grundsystem kan skapas och sedan byggas på för de anläggningar vilka har 
ytterligare detaljer och en annan konfiguration. En sådan analys av anläggningen kan starta 
övergripande med de olika delsystemen, för att sedan gå ner i detalj i de olika dessa. På så sätt 
erhålls en fullständig bild av anläggningen på vilken ett mätsystem sedan kan grundas. Dock bör 
först en uppskattning göras och de punkter där energi kan sparas identifieras så att inte 
energimätare placeras i punkter där inga eller små besparingar kan göras. Den övergripande bild 
med energiflöden, se figur 12, kan utgöra en bra grund för en analys av energiflöden och 
energiförbrukare. Från denna kan delar dras bort och läggas till för att få en mer komplett bild. 
Ytterligare analys av kylanläggningen till exempel, beroende på vilken kylmetod anläggningen 
utnyttjar behövs i de flesta fall för att kartlägga de flöden vilka finns i denna. 

4.5 Mätsystem 
Det övergripande system av mätpunkter vilka återfinns i figur 18 utgör en bra grund för att 
identifiera de flöden vilka bör mätas. Då de flesta anläggningar skiljer sig, exempelvis i antal 
UPS-aggregat och antal kylmaskiner, bedöms det totala antalet mätpunkter utifrån en analys av 
den specifika anläggningen. Utifrån uppskattningen av anläggningens energiflöden och 
energiförbrukare identifieras de mätpunkter vilka ger mest nytta och var kan besparingar skapas. 
För många mätpunkter kan bli oöverskådligt och skapa mycket administration. Det kan dessutom 
ge negativ miljöpåverkan på grund av alla ytterligare komponenter vilka krävs för mätningen. 
Om mätpunkterna anpassas efter nytta och besparingsmöjligheter kan de utnyttjas på bästa sätt. 
Systemet bör byggas på en fullständig analys och beräknade uppskattningar över vilka delar det 
finns värde av att mäta innan det slutgiltigt fastställs för den specifika anläggningen. 
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5. Slutsats 
Detta kapitel presenterar de huvudsakliga resultaten av arbetet med förändring och förbättring 
av en jämförelsemetod för energieffektivitet i datahallar. 

5.1 NPUE 
Den förändring av det befintliga jämförelseindexet, PUE, vilket är vedertaget i branschen 
resulterade ett förändrat index, NPUE.  
Den definition av NPUE vilken visade sig vara bäst för att jämföra de olika typerna av 
anläggningar med externa kylleveranser, värmeåtervinning och anläggningar med kylmaskin är 
definitionen enligt ekvation 9: 
 

� 

NPUE =
Totalt Nettoflöde Energi
Energi för IT − utrustning

 

 
Där nettoflödet definieras som det flöde av energi, omräknat till elekvivalenter, vilket passerar 
den i figur 12 definierade systemgränsen. Omräkningen till elekvivalenter sker med hjälp av 
COP-värden för kylmaskin eller externt levererad kyla. Energi för IT-utrustning definieras som 
den energi vilken åtgår för att driva servrar, kommunikationsutrustning och övrig IT-relaterad 
utrustning i datahallen. 
NPUE liknar i grunden PUE, men skiljer sig på ett antal väsentliga punkter, vilka följer nedan. 
- NPUE lämpar sig bättre för att jämföra energieffektivitet i system där annan energi än 

elektrisk levereras till eller från huvudanläggningen, datahallen. PUE baseras bara på el. 
- NPUE ger ett bättre värde om värme från datahallen återvinns. PUE tar inte hänsyn till detta. 
- NPUE inkluderar produktionen av externt levererad kyla till datahallen, vilket PUE inte gör. 
- NPUE-värdet baseras på energimätningar för anläggningen under ett år. Detta är en 

rekommendation för PUE men då PUE även kan baseras på effekt finns risken att variationer 
över dygn eller årstider inte inkluderas i mätningarna, vilket inte ger en rättvisande bild. 

NPUE baseras i grunden, likt PUE, på ett effektivitetstal, vilket kallas DCNE. Effektivitet räknas 
som en kvot mellan det utbyte processer ger och den insats vilken erfordras, se ekvation 1. Efter 
den satta systemgränsen sägs nyttan vara det arbete vilket utförs av IT-utrustningen, det vill säga 
den elektriska energi vilken åtgår för att driva denna utrustning. Insatsen baseras på det totala 
nettoenergiflödet över systemgränsen kring datahallen, vilket i stora drag innefattar elektrisk 
energi in i anläggningen och kyla och värme levererad in eller ut från anläggningen. 
I deklarationen vilken beskrivs mer i nästa avsnitt är tanken att tre olika uppgifter på NPUE skall 
anges. Ett för senaste kalenderår, ett för senaste tolvmånadersperioden och ett beräknat värde för 
en fullt utnyttjad anläggning. Värdet för kalenderår tillkom för att kunna ge ett mått över en 
standardiserad period och för att kunna ge värden till en energibalans på kalenderårsbasis. Den 
senaste tolvmånadersperioden finns med för att förändringar kan ske snabbt i datahallar vad 
gäller kapaciteten i form av antal servrar, de både tillkommer och försvinner från datahallen. 
Detta värde ger då en bild av trenden och nuläget, dock inte fullständig. Det beräknade värdet för 
fullt utnyttjad anläggning tillkom för att kunna visa målet med anläggningen och för att kunna ha 
ett framtida värde att visa för en nybyggd eller ej fullt utbyggd anläggning. 

5.2 Deklaration av energianvändande 
Då NPUE inte ger hela bilden av effektiviteten i en datahallsanläggning kompletteras detta tal 
med ytterligare uppgifter om anläggningen samt de miljöpåverkande utsläpp vilka driften av den 
genererar. Ett system med ett antal olika tal och uppgifter för att skapa en bättre bild av 
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anläggningen skapar denna deklaration, där följande uppgifter utöver NPUE eller DCNE kan ge 
en mer övergripande bild av datahallen. 

- Miljöpåverkande utsläpp (emissioner) av CO2, NOx, SOx 
- Säkerhetsnivå i anläggningen, TIER-nivå eventuellt kompletterat med redundans, samt 

eventuellt brandskydd och skalskydd för anläggningen. 
- Uppgifter om antal servrar, virtualiseringsnivå, total energi per fysisk och totalt antal 

servrar. 
- Uppgift om kapacitetsutnyttjande, till exempel i form av utnyttjad serverplats i procent 

och antal lediga serverplatser. 
Dessa uppgifter ger en bättre bild av datahallen än bara NPUE-indexet. De kompletterande 
uppgifterna om miljöpåverkande utsläpp ger till viss del en bild av företagets miljöpolicy i form 
av vilken typ av el som används och vilken påverkan den eventuella kundens val av datahall ger. 
Säkerhetsnivån i form av TIER-nivå och redundansnivå ger en uppfattning om hur säker 
anläggningen är i form av backupsystem. En hög säkerhetsnivå ger också en indikation på att 
energiförbrukningen är något högre och effektiviteten något sämre, detta då redundanta system 
med fler komponenter för att driva datahallen med mindre risk för driftsavbrott ger en högre 
energiåtgång jämfört med en datahall utan redundanta system. Brand och skalskydd ger en extra 
uppgift om anläggningens säkerhet. 
Uppgifterna kring servrarnas utnyttjande ger en bild av i vilken mån företaget strävar efter ett 
mer effektivt nyttjande av kapaciteten samt möjlig förbättringspotential i form av virtualisering 
och i förlängningen energieffektiviteten. 
De sista uppgifterna om kapacitetsutnyttjande ger dels en bild av ledig kapacitet till en presumtiv 
kund och dels en uppfattning om de uppgifter på beräknat NPUE-värde för anläggningen kan 
stämma. 
Ytterligare uppgifter kan tillkomma efter önskemål såsom verkningsgrader på kylmaskin och 
UPS, värden för kyleffektivitet och för andel tillkommande energi för distribution av kylan, 
andel frikyla av den totala kylenergin. Detta anpassas efter det mätsystem som den aktuella 
anläggningen har och dessa uppgifter är frivilliga i deklarationen. De kan användas internt för 
kontroll av den egna anläggningen. 

5.3 Mätsystem 
Mätsystemet bygger på några specificerade mätpunkter vilka krävs för att kunna beräkna NPUE. 
Detta system kan även utökas för att inkludera mätpunkter vilka behövs för att kunna beräkna de 
övriga värden vilka kan inkluderas i deklarationen. 
De energimätpunkter som krävs för att kunna beräkna NPUE är: 

• Total inkommande elenergi 
• Återvunnen värmeenergi 
• Inkommande extern kylenergi 
• Energi till IT-utrustning 

Ytterligare mätpunkter, vilka beror av anläggningens konfiguration, kan tillkomma för 
beräkningen såsom levererad kyla och andra anläggningsspecifika mätpunkter som kan krävas 
för att mäta den energi vilken förbrukas av de delar i datahallsanläggningen som skall mätas. 
Skall det totala energiflödet delas upp i komponenter måste mätare för alla delar tillkomma i 
mätsystemet. 
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6. Diskussion & Rekommendationer  
Kapitlet sammanfattar ytterligare arbete och rekommendationer för framtiden. 

6.1 Framtida utveckling 
Det grundläggande förslag på jämförelsepunkter för datahallar vilket är resultatet av detta arbete 
bör utvärderas och eventuellt byggas på med ytterligare jämförelsepunkter efter utvärdering. Det 
bör även testas på ett antal olika anläggningar för att se utfallet i ett antal verkliga fall. Mycket av 
arbetet med tester av NPUE-värden baseras på fiktiva anläggningar, visserligen med verkliga 
förutsättningar som grund, men tillgången på data från verkliga fall saknades till stor del under 
utvecklingen varför det bör testas ytterligare. 
De ytterligare mätpunkter vilka föreslås för att ge extra information om anläggningen och kan 
användas för att trimma och kontrollera den bör analyseras väl innan de byggs in. Många 
mätpunkter ger mycket extra infrastruktur, nyttan måste överstiga kostnaden och miljöpåverkan 
för dessa ytterligare tillagda komponenter.  
För att skapa en mer fullständig miljödeklaration bör denna innefatta livscykelanalys på servrar 
och övrig infrastruktur då detta påverkar miljön en hel del. Särskilt servrar då dessa byts med 
relativt korta intervall. Då dessa anläggningar består av mycket material bör detta vägas in i 
anläggningens totala miljöpåverkan för att få en klarare bild av denna. Den utvecklade 
deklarationen ger en del av bilden då datahallen är i drift, det vilket huvudsakligen saknas är just 
serverparken påverkan vid utbyte av dessa. 
Deklarationen saknar ett sätt att mäta servrarnas effektivitet. Detta beror av att det är svårt att 
jämföra beroende på de olika faktorer vilka är tänkbara att mäta kring detta och att 
applikationerna varierar stort mellan olika hallar. Att lyckas få fram ett sätt att jämföra alla olika 
parametrar i servrar och kunna jämföra dessa på ett rättvist sätt ansågs som ett alldeles för stort 
och tidskrävande arbete för att hinnas med under ett examensarbete. Frågan är om det ens är 
möjligt med tanke på alla variabler och den utveckling som är i datorer. 
Kyleffektiviteten var ett problem att utreda, då det inte gick att få fram ett bra sammansatt 
effektivitetsmått vilket innehåller de olika delar som förbrukar energi i kylprocessen. Dessutom 
slår det på NPUE om kylningen av servrarna sker effektivt. Det förslag vilket togs fram kan dock 
vara bra att använda som jämförelsetal under driften av anläggningen, exempelvis för att se 
skillnader efter en effektivitetsåtgärd utförts i datahallen. 

6.2 Möjlig kritik av NPUE och deklarationen 
En aspekt vilken skulle kunna kritiseras i beräkningen av NPUE är att det ej är möjligt för 
datahallsföretaget att påverka fjärrkylans effektivitet. Det innebär att de datahallar vilka kan 
utnyttja ett fjärrkylenät med hög effektivitet får bättre värden än de vilka använder ett med lägre 
effektivitet i fjärrkyleprocessen. Dock har de flesta fjärrkylesystem högre effektivitet än en 
vanlig kylmaskin, så i jämförelse med en sådan anläggning har den som är ansluten till fjärrkylan 
i de flesta fall ett bättre värde. Möjligheterna att välja geografisk placering eller förflytta 
datahallen efter effektiv fjärrkyla kan vara begränsade och kan även detta ses som en punkt till 
kritik. 
De antaganden vilka gjordes kring att ett system med värmeåtervinning av 60 % motsvarar ett 
system med fjärrkyla för samma verkningsgrad kan behöva utredas ytterligare då dessa 
antagandens rimlighet inte har kunnat kontrolleras fullständigt. 
Tidigare i rapporten kritiserades det faktum att DCiE och PUE är varandras inverser och det 
kunde ses som onödigt att båda talen anges. Anledningen till att både DCNE och NPUE finns 
med i deklarationen är de tidigare talen är så pass inkörda i branschen så tanken var att det skulle 
vara lättare att vinna acceptans i branschen för det nya sättet att mäta effektiviteten. Samma 
resonemang fördes kring namnet NPUE, då det innehåller termen Power vilken vanligtvis 
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används för effekt. Då NPUE baseras på energi kan detta ses som vilseledande, och EKO-
föreningen får ta ställning till om det skall förändras innan lansering. Namnet NPUE är en liten 
förändring från PUE och kan vara lättare att marknadsföra. 

6.3 Feedback från tänkta brukare 
Under arbetets planering var förhoppningen att den enkät som skickades ut skulle ge 
återkoppling från brukare av datahallar angående vad som var intressant att ta med i en 
deklaration av en datahall. Bristen på svar från denna enkät gjorde att så inte blev fallet. Dock 
kom en del positiva omdömen och del tankar och idéer från samma grupp efter det att 
dokumentet med förslag till deklaration skickats ut. Delar av denna grupp fanns även med vid 
presentationen av arbetet på EKO-föreningens vårmöte och även där utrycktes positiva 
omdömen. Dock återstår lite att specificera och eventuellt komplettera i deklarationen på grund 
av de bristande svaren på enkäten. I stora drag är dock förändringsarbetet klart och överlämnat 
till EKO-föreningen för förvaltning och förädling. 

6.4 Mätning och analys av befintliga anläggningar 
En brist i arbetet var att det inte gick att erhålla värden från verkliga anläggningar i den 
utsträckning vilken önskades för att kunna analysera resultaten av arbetet. Anledningarna till 
dessa är skilda, från tidsbrist hos de som skulle göra mätningarna till restriktioner i vilka 
uppgifter som kunde lämnas ut från anläggningen. De beräkningar som är utförda är dock 
baserade på beräknade siffror från verkliga anläggningar så förhållanden mellan de olika 
energier som ingår i deklarationen stämmer överens med verkliga anläggningar. Förhoppningen 
var från början att ett antal anläggningar skulle jämföras utifrån PUE och NPUE samt övriga 
värden i deklarationen, tyvärr så uteblev detta på grund av bristande underlag. 

6.5 Rekommendationer till EKO-föreningen 
Under EKO-föreningens höstmöte beslutades att gå vidare med NPUE och försöka lansera det 
som jämförelseindex för datahallar. Rekommendationen till de som driver denna fråga vidare är 
att specificera upp mer i detalj var energier skall mätas, det vill säga exakt vilka mätpunkter som 
skall användas, och hur data skall samlas in. De bör utvärdera de jämförelsedata vilka föreslagits 
genom förfrågan bland medlemsföretagen inom föreningen för att utröna vilka som skall ligga 
till grund för en officiell deklaration. Det dokument vilket påbörjats kan ligga till grund och 
förändras och byggas på med de nödvändiga detaljer som krävs för att beräkningen och 
mätningen skall vara så otvetydiga som möjligt. Dokumentet bör i sin slutgiltiga form översättas 
till engelska för att distribueras till de internationella medlemsföretagen och eventuellt till The 
Green Grid för att se om de är villiga att stödja det förändrade indexet och den deklaration vilken 
hör till.  

6.6 Rekommendationer till Enaco 
Enaco kan som installatör av och serviceorganisation för datahallar bygga vidare på ett 
mätsystem ur vilket uppgifter om anläggningens kondition och verkningsgrader kan hämtas. De 
kan med hjälp av data från ett sådant system hjälpa kunden med åtgärder för att minska 
energiförbrukningen och effektivisera datahallen. Min rekommendation är att detta görs med ett 
erbjudande om analys och uppskattning om besparingsmöjligheter baserade på ett mätsystem. 
De bör erbjuda ett färdigt system för uppmätning av NPUE som grund i detta erbjudande och ge 
kunden ytterligare möjligheter till att genom flera energimätare göra ytterligare 
energieffektivisering och trimma anläggningen för att utnyttja den så bra det går. 
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Bilaga 1. CAD-modeller av kylanläggning 

 
 
Anläggning med fjärrkyla som huvudkylsystem, och kylmaskin som nödkylesystem. 
 
 
 

 
Anläggning med kombination av frikyla och fjärrkyla, med en kylmaskin som nödkylesystem. 
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Anläggning med kylmaskiner och frikyleanläggning, samt värmeåtervinning med en ytterligare 
värmepump för att kunna öka temperaturen på värmen innan återvinningen. 
 
 

 
 
Anläggning med kylmaskiner och värmeåtervinning. 
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Anläggning med kylmaskin, frikyla och värmeåtervinning 
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Bilaga 2. NPUE-beräkningar, tabell & diagram 
 

 
 
Grafen ovan är baserad på värden ur tabellen på följande sida. 
I tabellen på följande sida redovisas beräknade värden för NPUE enligt de tre definitionerna i 
ekvation 5, 7 och 9. Förutsättningarna för beräkningarna har varit desamma i alla tre fallen och i 
beräkningarna av PUE. Två olika anläggningar har jämförts i denna beräkning.  
En datahall med kylmaskin och värmeåtervinning på 40, 60, 80 eller 100 %. 
En datahall med en fjärrkylelösning. 
För båda hallarna gäller: 

• 300 kW effekt för IT-utrustning 
• Kylbehov på 300 kW plus 13 % för distribution och förluster (339 kW) 
• COP2 mellan 2 och 7 för kalla sidan på kylmaskinen. 
• COP1=COP2+1 
• Eleffekt för kylmaskin beräknat på kylbehov och COP2 
• Elekvivalent för värmeåtervinning beräknad på COP1 
• COP för fjärrkylan beräknad med värden från kylmaskinen som COP1+COP2 

Förkortningar i tabellen: 
VÅ = värmeåtervinning 
FK = fjärrkyla 
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Bilaga 3. Deklaration av energianvändande 
Detta förslag till deklaration är ifylld med beräknade siffror från en verklig anläggning. Värden 
för fullbelagd hall är beräknade på återvinning av 100 % av värmen vilket inte ses som rimligt. 
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